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 ريشبلا نيلسرملا لضفأ ىلع مالسلاو ةالصلاو «ريبخلا ميلعلا هلل دمحلا

 هباحصأو هلآ ىلعو دمحم انديس - ةادسملا ةمعنلاو ةادهملا ةمحرلا «ريذنلا

 .نيدلا موي ىلإ هيدهب ىدتها نمو

 ..كعبو

 دقف بير الو «ىنفي ال زنكو بضني ال نيعم ىمالسإلا هقفلا نإف

 مضنخلا اذه نم ةرطق ىه اهو «ةيماسلا هرداصم نم هماودو هترضن دمتسا

 ةعيرشلاف ورغ الو ءرضانلا فراولا ضورلا اذه نم ةتبنو «رخازلا بذعلا

 ميلاعت نم هتنمضت امب ةرخآو ايند ناسنإلا ةداعس هيف امب تءاج ةيمالسإلا
 .ناكمو نامز لكل ةح اص ماكحأو مظنو «ةيماس

 ةيلحملا ةيرشبلا تاقالعلا تلمش دق ةيمالسإلا ماكحألاو ميلاعتلا نإف

 ةيعيرشت ةمكحب ةصاخلاو ةماعلا ةيناسنإلا تاقالعلا راطإ ىف اهتمظنو ةيملاعلاو

 قوقحلا لك ةيرشبلا تاعمتجملل اهعم ققحتت ةيهلإ ةمحرو ةيوامس ةلادعو

 عمتجم لظ ىف ةيناسنإلا ةميركلا ةايحلا اهل لفكت ىتلا تايرحلاو تابجاولاو
 نامألا اذه ةرمث نم نوكيف ايحورو اًيركفو اًيدئاقعو ايداصتقاو اًيسايس نمآ

 عفانملاو حلاصملاو تامدخلا لدابت ىف ىناسنإلا نواعتلاو ىعامتجالا لفاكتلا

 طبترت ىتلا ةدحاولا ةيلودلا ةرسألا طابرب اًعيمج رشبلا طبرت ىتلا ةيناسنإلا
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 .مالسلا هيلع اًعيمج رشبلا ىبأ مدآ ةايحلا هذه ىف لوألا ىناسنإلا اهلصأب

 تاعمتجملا نيب ىملاعلاو ىلحملا مالسلا ققحتي ىناسنإلا ىرسألا طابرلا اذهبو

 لودلا عيمج هيلإ علطتتو مايألا هذه ىف ةيرشبلا ىلع رع يذلاو ةيناسنإلا

 ةيملاعلا ةيعضولا مظنلا لظ ىف رشبلا نيب ةرمدملا ةمئاقلا بورحلا نم اهذقنيل

 اهاطر“ىقلا ةيناستالاو ةيلودلا ةلادعلا نغ اهليصو اهفارحلا تيس ترجع ىلا

 .ناكم لك ىفو نامز لك ىف رشبلا نيب هعيرشت لك ىف مالسإلا

 عيرشتلا ىنغ ىدم باتكلا اذه ىف ثحابلا وأ ئراقلل نيبتي فوسو

 مظنت ىتلا ةيهقفلاو ةينوناقلا صوصنلاو ةيعيرشتلا مظنلا لكب ههقفو ىمالسإلا

 ةديقعلا نيب طبري اًميكح اًميظنت ةيناسنإلا تاقالعلاو تابجاولاو قوقحلا
 مالسلا ةيار رشن ىلع ردقيو ةيناسنإلا ةلادعلا ققحي قيثو طابرب ةعيرشلاو

 عيرشت نم هنأل كلذو ءةيرشبلا لكل ةيحورلاو ةيداملا ةداعسلا قيقحتو ةيملاعلا

 .ىدهف ردق ىذلاو ىوسف قلخ ىذلا ديمحلا ميكحلا

 سانلاو نيملسملاو مالسإلل عفنلا هب معي نأ ىلاعتو هناحبس هللا وعدن

 ىذلا هلل دمحللاو ريدج ةباجإلاب وهو ريصنلا معنو ىلوملا معن هنإ نيعمجأ

 . .هّللا اناده نأ الول ىدتهنل انك امو اذهل اناده

 .نيملاعلا بر هلل دمحلا.نأ اناوعد رخآو

 لص او دمحم ديرف رصن .د

 ةيرصملا رايدلا ىتفم
 .ه ١4١15 ةنس ةرخآلا ىدامج 35

 .م 1994 ةنس ربوتكأ
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 ىديهق ثحبم

 مالسإلا لبق ةيناسنإلا تاقالعلا نع ةزجوم ةركف
 تماق تاقالع نأ هيف بير ال امو روصعلا مدقأ ذئم تاعمتجملا تدجو

 مكحت طباوض كانه تناكو «لدابتلا مكحبو راوجلا مكحب تاعمتجملا هذه نيب

 بلغأ ىف اهيلع ترطيس ثنإو ديلاقتلاو تاداعلا نم ةدمتسم تاقالعلا هذه

 امو «ضعب ىلع بوعشلا ضعب اهنارين نيب تدقعو باغلا ةعيرش لاوحألا
 ام اًفيأ تلوانت لب قحال حلص وأ قباس فلاحت نم كلذ ىلع بترتي ناك

 «ةيلوألا داوملاو تاعونصملا لدابت نم هلمشت امو ةيراجت تاقالع نم أشني ناك

 بوعشلا هذه تناك امك «ةينيدلاو ةيمسرلا تاثعبلا دافيإ نم ىرجي ناك امو

 .اًثيدح اهيلع رثع ىتلا راثآلا هديفت امك مكحتلاو ةطاسولا ىلإ أجلت
 بوعش نيب ةيناسنإلا تاقالعلا هيلع تناك امل زجوم ضرع ىلي اميفو

 . مالسإلا لبق ملاعلا

 :كميدقلا رصم ىف

 نرقلا ىف تمربأ ىتلا ةدهاعملا ىه ناسنإلا اهفرع حلص ةدهاعم مدقأ

 ىف نييثيحلا كلمو رصم نوعرف ىناثلا سيسمر نيب داليملا لبق رشع ثلاثلا
 راتيخنا ةدهاعملا هله تفرعو .م.ق ١7588 ةنلس ىلاوح تناكو ءايروس لامش

 تناك ىتلا لاجسلا برحلا تهتنا اهاضقمبو «نييثيحلا ميعز ىلإ ةبسن اراس

 ىلع صنت ةيلود ةدعاق لوأ ةدهاعملا هله تنمضت دقو نيفرطلا نيب ةلعتشم

 درمتلا نم امون دعي هديس نذإ نود ةيعرلا نف درف رارف نأل «نيمرجملا لدابت
 .ةميدقلا روصعلا كلت تادايتعال اًقبط
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 :مالسإلا لبق برعلا دنع

 بوننللا برع مهو ةددعتم ةيبرع لئابق ةيبرعلا ةريزجلا هبشب ميقي ناك

 ناطحق ىلإ نومتتيو ةبراعلا برعلاب بونجلا برع ىمسيو لامشلا برعو

 ةدايسلا مهل تناكو ةرذانملاو ءجرزخلاو «ءسوألاو «؛ىيط مهلئابق رهشأ نمو

 .ماشلاب ذوفنو ناطلس ىوذ اوناكو ةنساسغلاو ةريحلاب

 ىلإ نومتنيو ةبرعتسملا برعلاب نومسي اوناكف لامشلا برع امأو

 فيقثو شيرق :مهلئابق رهشأ نمو «مالسلا امهيلع ميهاربإ نب ليعامسإ

 .نايبزو سبعو «بلغتو ركبو «ميمتو نزاوهو

 مهلح مكحي ةيبرعلا ةريزجلا هبش ىف ةرشتنم لئابقلا هذه تناكو

 اذه نأ ريغ ريخ نم ضرألا همدقت امو ثيغ نم ءامسلا هب دوجت ام مهلاحرتو

 ةليبق ثتدتعاو ثدح ولف ءاتشو اًفيص هداترت ىمح نم ةليبق لكل امب اديقم ناك

 ال دق سورض برح لاعتشا ىف اًببس كلذ نوكي دقف ىرخأ ةليبق ىمح ىلع

 .اهروأ دمخي

 تمعن لئابقلا هذه ضعب نأ الإ ةلقئنتم لئابق برعلا بلغأ ناك نإو اذه

 ةليبق اهب نطقت تناك ثيح ةكم ىف لاحلا ناك امك ىرقو ندم ىف رارقتسالاب

 ءاعنصب ةيناطحقلا لئابقلا ضعب تماقأ امك فئاطلاب ميقت تناك فيقثو شيرق

 وأ ىرق وأ ندم ىف ةمئادلا ةماقإلا مهل تحيتأ نم ءالؤه ريغو برأمو

 .ماشلا ىف ةنساسغلاو ةريخلا ىف ةرذانملاك تارامإو تاليود نيوكت

 ىمتني نم لك ناكف ةقيثو ىرعب طبترت لئابقلا هذه نم ةليبق لك تناكو

 ىضريو اهبضغل بضغي تراد ثيح اهكلف ىف رودي ءامتنالا اذهب كسمي اهيلإ
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 ةيتاعلا ةيلبقلا ةعزنلا هذه تغط دقو «ةمولظم وأ ةملاظ اهل رصتنيو اهاضرل

 لئابقلا ل عروب دوو ان وكي اسوم هعمل ةيلاصفنالا حورلاو

 ةغللاو لصألا ةدحو نم كلذ ىلإ وعدت ىتلا لماوعلا دوجو ؛مغر ةيبرعلا

 وأ ةليود وأ ةليبق لك نأب لوقلا نكمي اذل «ديلاقتلاو تاداعلا براقتو ناكملاو

 ىهانلا رمآلا وه ةليبقلا خيش ناكو «ةلقتسم ةيسايس ةدحو لثمت تناك ةرامإ

 تارامإلاو لئابقلا هذه نيب تماق اذه عمو ءايلعلا ةملكلا بحاص وهو

 .ةيلودلا ةيقافتالا نم برقت تاسراممو تاقالع تاليودلاو

 اهيف نومعني لاتقلا اهيف مرحي مرح رهشأ مهل تناك ملسلا لاجم ىفف
 . ةددحم ةدم مالسلاب

 نأ اهسفن ةليبقلا وأ ةليبقلا دارفأ نم درفلل ناكف ةيامحلا ماظن اوفرعو

 دقو ةراجتلا طيشنت ىف هرثأ اذهل ناكو اهذوفن ةقطنم ربعي نمل ةيامحلا حنمت

 ام ةرافخلاو راوجلاب ءافولا نودعي اوناك ثيح رامضملا اذه ىف اديعب اوأش اوغلب

 دهعلاب ءافولا ناك مث نمو «زازتعالل اًثعبمو راخفلل ةاعدم ةماهشلا همزلتست

 .هب نوفصتي ام زربأ نم

 عم ادوهعو قيثئاوم لئابقلا ضعب تدقعف دوهعلا ماظن برعلا فرعو
 ةيراجتلا مهلفاوق ةمالسل اًنامض ةرواجملا لودلا نم اهريغ عمو اهضعب

 نميلاو ماشلا ماكح عم دوهع مهل تناك انه نمو «ةيرورضلا مهتالقنتو

 . سرفلاو ةشبحلاو

 دقف «مهمهت ىتلا رومألا ىف مهنع نيثوعبم نودفوي برعلا ناكو

 رجاه نم ىلع ىشاجنلا ءادعتسال مهنم ةلواحم ىف ةشبحلا ىلإ ادفو اولسرأ
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 مهيلع تدتعا امدنعو حاجنلاب مهدوهج للكت مل نإو اهيلإ نيملسملا نم
 ًاريفس ناك دقو «سرفلا نم مهيلع ىدعتسي نم نئادملا ىلإ اودفوأ ةشبحلا

 هب ملسملا نم ناكو «باطخلا نب رمع ةيلهاجلا دهع ىف اهل اطيسوو شيرقل

 ملو هيلع ءادتعالا زوجي ال ءنوصم لوسرلا .صخش نأ مهيدل هيلع فراعتملاو

 .مالسإلاو ةيلهاجلا ىف ةنمآ لسرلا لزت

 ةيبرعلا ةريزجلا هبش ىف نواعتلا ناك دقف داصتقالا لاجم ىف امأو

 ىوتسملا ىلع ءاوس اهنوميقي اوناك ىتلا قاوسألا ىف كلذ ىلجتيو اًحضاو

 نيد ةيووزتر اجلا ذو اكرم ةريمكلا :ةئاغلا قاوم و[ كنك نلحلا

 مهسفنأ ىلع نينمآ قاوسألا هذه نومؤي برعلا ناكو ءاهريغو ءاعنصو

 هبش ىف ىفاقثلاو ىداصتقالا طيشنتلا ىف ريبك زود اهل ناك امك ؛مهلاومأو

 .ةيبرعلا ةريزجلا

 ءامعز وأ نيفارعلا نومكحي اوناكف ميكحتلا ماظن اًضضيأ برعلا فرعو

 نق ينل ةريكتسي ةنايألاو, قويفلاو هقريكلاب ونمت نهرا نكابفلا
 . مهئامدو مههايمو مهثيراومو مهتارفانم

 ىف دوسألا رجحلا عضو ىلع اهنيب اميف شيرق عازن دتحا نيحو

 «لخاد لوأ ميكحت ىلع اوقفتا ةيلهاجلا ىف كلذ ناكو ةبعكلا نم هناكم

 اهطسو ىف رجلا عضوو ةدربب هلع هللا لوسر رمأف هلع هللا لوسر ناكف

 اوغلب الو ءاًعيمج هولمحو اهفارطأ نم فرطب ةليبق لك ريبك ذخأي نأ ىلع

 . ةفيرشلا هديب هي هعضو. هناكم

010 



 مالسلا رارقإل ىلودلا فلاحتتلا ةقيرطو «راوجلا ماظن برعلا فرعو

 ةكمب اودجي الأ هيف اودهعت ىذلا لوضفلا فلح كلذ نمو «قحلا دييأتو

 هعم اوماق الإ سانلا رئاس نم اهلخد نمب اهريغ نم وأ اهلهأ نم اًمولظم

 هللا لوسر لاق فلحلا اذه ىفو «هتملظم هيلإ درت ىتح هملظ نم ىلع اوناكو

 ا .تبجأل مالسإلا ىف هب ىعدأ ولو معنلا

 سيساوتملاو حلصلاو تاضرافملاو لاتقلا فاقيإو ةندهلا ماظن اوفرع امك

 .نئاهرلاو

 :قيرغالا دنع ةيناسنالا تاقالعلا

 ةيئادع تاقالع بلاغلا ىف ىرخخألا بوعشلاب ةيئانويلا ندملا ةقالع تناك

 نمو ؛ةيناثلا ةجردلا نم ةربارب ةيجمه مهرظن ىف بوعشلا هذه تناك ثيح

 اهيف ىعارت الف ةوسقلاب اهتباش بوعشلا هذه ىلع اًبرح اونش اذإ مث

 .اهل عضخت دعاوق اهل سيلو ةيناسنإلا تارابتعالا

 نم عون تقولا كلذ ىف ةيئانويلا ندملا نيب أشن دقف مهنيب اميف امأ

 ةيسايس ةدحو لكشت ةينانويلا ندملا نم ةنيدم لك تناك ثيح ىلودلا داحتالا

 قحك رصعلا كلذو بسانتت ىتلا ةيلودلا دعاوقلا ضعب اهيف تفرعو «ةلقتسم

 تقولا رورم عمو ةحالملا ةيرحو ءارفسلا ةناصحو ىرسألا ءادتفاو ءوجللا
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 ىلإ ىلول وبأو ةطرابسأو انيثأك ةددعتملا ندملا لود اياعرل ماعلا نوناقلا روطت

 .ندملا هذه نيب ممألا ةبصعب نوكي ام هبشأ اًقلح اوناكو ةسوملم ةجرد

 :نامورلا دثع ةيناسنالا تافالعلا

 نش ىلع مهزفح ام مهادع نمع مهزايتما ةركف نامورلا ىلع ترطيس

 اونوكي نأ اوعاطتسا مث نمو ءاهيلع ةرطيسلل ىرخألا بوعشلا دض بورحلا

 دقو «ىتاذ مكحب عتمتي اهضعب ناك نإو ةدع بوعش اهل ىمظع ةيروطاربم]
 نييلصألا امور ناكسل امهادحإ :نيناوقلا نم نيتعومجم نامورلا عضو

 ْ - .تابجاولاو قوقحلا ىف مهنيب ةاواسملا لفكتو

 ةرباربلا مهيلع قلطي نمم نيينامورلا ريغل تناكف :ةيناثلا ةعومجلملا امأ

 ودعت ال عقاولا ىف اهنأ الإ ةمدقتم ةيلود تافالع ةينامورلا نيناوقلا نوربتعيو

 دعاوق مهل تسيلف مث نمو «ةدحاو ةيروطاربمإ ميلاقأ نيب تاقالع نوكت نأ

 عباطب دهعلا اذه مستي نأ نم نكي ملف ةيلودلا تاقالعلا لاجم ىف ركذت

 . ةرواجتملا بوعشلا نيب مكحتسملا ءادعلا

 نع ةدياحملا ةلودلا عانتما بوجوو دايحلا ماظن اوفرع دقف كلذ عمو

 برحلا مهنش دنع عبتي ناك ام لكو نيبراحتملا نيفرطلا نم ىأل ةدعاسملا ميدقت

 . ةينيدلا مهتادقتعم مهيلع هيلمت تناك ام ةلود ىلع
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 لوالا ثحبسمملا

 ىمالسإلا هقفلا ىف لودلا عاونأ ىف

 لكل ةماع هتوعد ىملاع نيد هنأل ةدحاو راد اهلك ضرألا مالسإلا ربتعي

 نأل ًرظن نكلو «هميلاعتو هماكحأب لمعي نمل ةداعسلاو ريخلا نم هيف امل رشبلا

 ىمالسإلا هقفلا نإف ميلقإلا ىلع ةطلس نم نيملسملل امب طبترت هماكحأ قيبطت

 ظ : ىلاتلا وحنلا ىلع مالسإلاب اهطابترا ىدمل اًقفو لودلا مسقي

 .مالسإلا راد 2غ

 .برخلا راد (؟)

 .دهعلا راد ةرفإ

 . ةدرلا راد )0(

 .ىغبلا راد (6)

 ىتلا ماكحألاو رودلا هذه نم راد لكل اًفيرعت ىلي اميف ذ لوانتنسو

 .راد لك فالتخاب فلتخت

 :مالسإلاراد

 .مهنيب زبيمت نود نيملسملا نطو ىهو اهيف
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 نوكت نأ ىفكي لب نوملسم اهيف نوكي نأ مالسإلا راد ىف طرتشي الو

 ماكحأ اهيلع ىرجت ىتلا رادلا اهنأب ضعبلا اهفرع دقو «نيملسملا مامإل ةعضاخ

 اهفرعو نييمذ وأ نيملسم اوناك ءاوس نيملسملا نامأب اهيف نم نمأيو مالسإلا

 ريجم الو ريفخ الب هلهأ نم مالسإلا ةوعد اهيف ترهظ راد لك :اهنأب ضعبلا
 ىمذ مهيف ناك نإ ةمذلا لهأ ىلع نيملسملا مكح اهيف ذفنو ةيزج لذب الو
 .ةنسلا لهأ ةعدبلا لهأ اهيف رهقي ملو

 فالقخاو لودلا ددعت مغر ةدحاو راد ةباثمب ىه مالسإلا راد لكو
 ال فالتخالا اذه نإ ثيح ىراسلا مكحلا وه اهيف مالسإلا مكح نأل ءماكحلا

 مكحلا وه اهيف مالسإلا مكح نأل ناطلسل مالسإلا مكح اهعوضخ ىف رثؤي
 . ىراسلا

 .مالسإلا ماكحأو نيملسملا ناطلسل تعضخ راد لك ىه مالسإلا رادف

 :برحل اراد

 ناطلسو مالسإلا ماكحأل ةعضاخ تسيل راد لك نأ ىلع ءاهقفلا قفتا

 .برحلا راد ىه مهنيبو اهنيب دهع الو نيملسملا

 نيبو اهنيب سيل ىتلا رادلا ىلع ةيمستلا هذه قالطإ نم مهفي الو
 نكلو ءاّمئاد برحلا ىه مهريغ نيبو نيملسملا نيب ةقالعلا نأ دهع نيملسملا

 ىأ ىف ناودعلا مهنم اوعقوتيو مهرذح اوذحأي نأ نيملسملا ىلع نأ ىنعت

 موجسهب اوتغابي ال ىتح مات دادعتسا ىلع اونوكي نأ ىعدتسي اذهو «تقو
 . ئجافم
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 ماكحأ اهيف ىرجت ال ىتلا رادلا :اهنأب برحلا راد ضعبلا فرع دقو

 نييبرحلاب برحلا راد ناكس ىمسيو «نيملسملا نامأب اهيف نم نمأي الو مالسإلا

 ال اهنأل مالسإلا راد لهأل ةبسنلاب لاملا وأ نفل ىف مهل ةمصع ال ءالؤهو
 نامأ وأ نمأب الإ ةنمآ نوكت

 :برح راد وأ مالسإ راد رادلا ريصت هب ام

 ماكحأ روهظو نيملسملا ناطلسل اهعوضخب مالسإ راد رادلا ريصت

 ةثالث ىلإ برح راد مالسإلا راد هب ريصت اميف ءاهقفلا فلتخاو ءاهيف مالسإلا

 :لاوقأ

 ةثالثب برح راد ريصت اهنأ ىسهو ةفينح وبأ مامإلا هيلإ بهذ ام :اهدحأ

 :طوزرش

 .اهيف رفكلا ماكحأ روهظ ( أ

 دالب نم ةدلب اهنع اهلصفت ال ثيحب برحلا رادب اهلاصتا (ب)

 ةضلكلا

 لبق هب عتمتي ناك ىلا نامألاب ىمذ وأ ملسم اهيف عتمتي الأ (ج)

 . اهيلع رافكلا ءاليتسا

 اهيف ترهظ اذإ برح راد ريصت اهنأ دمحمو فسوي وبأ هب لاق ام :اًيناث

 .رفكلا ماكحأ

 برح راد مالسإلا راد ريصت ال اهنأ ىهو ةيعفاشلا دنع حصألا :اًنلاث

 .ةروص تراص نإو امكح

 راد لهأ اهيلع ىلوتسا نإو برح راد ريصت ال مالسإلا راد نأ حجارلاو
 نوكي نأ ودعي ال اهيف رفكلا ماكحأ روهظ نإف ؛مهل ةبلغلا تراصو برحلا
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 ىف لهذملا مدقتلا دعب لاب اذ دعي مل برحلا رادب لاصتالا نأ امك اضراع ارمأ

 ةلودلا لظ ىف ناكسلا هب عتمو ضرف ولف نامألا امأو «تالصاوملا لئاسو

 نامألا وه سيلو نيملسملا اياعر ظفحل اهنم ادهع نوكي نأ ودعي الف ةديدجلا

 نيريغملا مكح لاط نإو برح راد ريصت ال مالسإلا راد نإف مث نمو «لوألا

 اهدادرتسا نيملسملا ىلعو امكح مالسإ راد ىقبت لب ءاهل نيعزنتملاو اهيلع
 .ةنكمملا ةحاتملاو ةعورشملا لئاسولا لكب

 :دهعلاراد

 نكت مل ىتلا دالبلا ضعب عم اًدوقع نوملسملا مربأ مالسإلا ردص ىف

 نافرطلا اهيلع قفتي طرتشت طورشل اًقفو مهيمحتو مهنمؤت اهاضتنقمب ةملسم

 جارخ ىلع موقفي نيملسملا عم حلص ىف نولخدي اذهبو اًفمعضو ةوق فلتخت
 مل نيملسملا نأل مالسإلا مكح اهيف قبطي مل دالبلا هذهو نيملسملل هنودؤي

 نإو مهضرأ ىف مهتدايسب ءالؤه ظفتحاو دهعلا مهوحنم امنإو اهيلع اولوتسي
 .اًنايحأ ةلماك نكت مل

 دالب لهأو بلغت ىنبو نارجن ىراصن ءاذهع نوملسملا مهعم دقع نمو

 . ةينيمرأ لهأو ةبودلا

 هاضتقمب مهنمأ ةيبرعلا ةريزجلاب نارجن لهأ عم اًحلص هلع ىبنلا دقع دقف

 .ةيزج اهنإ :ليقو «جارخ اهنإ :لبقف

 ةيبرعلا ةريزجلا فارطأب بلغت ىنب ىراصن عم هنع هللا ىضر رمع دقعو
 نوئمأيو «ةاكز نم نوملسملا عفدي ام فعض عفدب اوموقي نأ هاضتقم ادهع

0 



 ىدهي نأ لباقم ةنس لك سأر ةئامثلث نيملسملل اوعفدي نأ ىلع ةيزج ريغ

 ىضر نافع نب نامثع دهع ىف كلذ ناكو «كلذ ةميقب اًماعط مهيلإ نوملسملا

 . هنع هللا

 . ةقلطملا ةيلخادلا مهتدايسب اوعتمتي نأ ىلع

 مهنأل مالسإلا راد مومع ىف لخدت دالبلا هذه نأ ءاهقفلا روهمتجج ىريو

 .ةيزجلا عفدب نوموقي مهنإ ثيح ةمذ لهأ حلصلاب اوراص
 مكح ىف ربتعملا نأل .دهع راد ربتعت دالبلا هذه نأ ءاهقفلا ضعب ىريو

 نيعداوملا مكح مكحلا ناك نإف «مكحلا روهظ ىف ةعنملاو ناطلسلا وه رادلا

 مكحل ةعضاخ تناك نإ دالبلا هذه نأ هيلإ راصي نأ نكمي ىذلاو

 راد ىهف الإو «نارجن ىراصن ىف امك مالسإلا راد ىف ةلخاد ىهف مالسإلا

 .ةبونلا دالب عم نوملسملا هدقع ىذلا حلصلاك ةعداوم

 ملاعلا لود عم مربت ىتلا لودلا ىلع دهعلا راد قلطي نأ نكميو

 ةيداصتقا وأ ةيسابس تناك ءاوس تادهاعملا هذه تناك ايأ تادهاعم ىمالسإلا

 :اهريغ وأ ةيفاقثنوأ

 :ةدرلاراد

 ىلع اًدولوم ناك ءاوس رفكلا ىلإ مالسإلا نيد نع عج.ر نم وه دترملا
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 ىذلا نيدلا ىلع دترملا كرتي الو ءارفاك ناك نأ دعب ملسأ وأ مالسإلا ةرطف

 باتتسيو «هولتقاف هنيد لدب نم» : هع هلوقل «ةعامج وأ ناك اًدرف هيلإ عجر

 نإف ءاهلجأل دترا ىتلا تاهبشلا هنع لازتو ءاملعلا روهمج دنع مايأ ةثالث

 راد ىلإ نيدترملا نم ةعامج زاحنا نإو «ىثنأ وأ ناك ًركذ لتق الإو بات

 ىلعو ةدر راد حبصت اهنإف ءاهيف اوعنتماو نيملسملا ىلع نيدرفنم اهب اوراصو

 حاضيإو مالسإلا ىلع مهترظانمو مهراذنإو مهراذعإ دعب مهلاتق بجي كلذ
 ةافو دعب نيدترملا - هنع هللا ىضر قيدصلا ركب وبأ لتاق دقو ء«هلئالد

 7 مقالا دارا تق ووقت فيلكو ىلر اوباغ نوع دقق لونعإلا

 :ىغبل اراد

 مهو مامإلا ةعاط نعو قحلا نع اوجرحخ نم ىلع ىغسبلا راد قلطت
 : ةعبرأ فائصأ

 سانلا لاومأ نم ذحخأو ةعنسم الو ليوأت الب امدجرخ نم :اهدحأ

 ءالؤهف ءاداسف ضرألا ىف نوثيعيو قيرطلا ىف بعرلا نوقليو مهنولتقيو

 !ىاعت لا رارخلا هيلع ضن يدرتو قرط 0 نومسي

 نأ اداّسسف ضرألا يف نوعسيو هلوسرو هللا نوبراحي نيِّلا ءازج اَمّنِإإ)

 ضرألا نم اوني وأ فالخ نم مهلجرأو مهيديأ عطقت وأ اوباصي وأ اولثقي

 نيا الإ 69 ميظع باذع ةرخألا يف مهّلو ايندلا يف يزخ مهل كلذ

 .204 69 ميحر روف هللا ْنَأ اوملعاف مهيَلع اوردقت نأ ٍلبَق نم اوبات

 )١( الا“ :ناتيآلا «ةدئاملا ةروس 5".
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 هللا ىضر اًيلع نأل «قباسلا صنلا ىف ةدراولا ةبوقعلا مهيلع قبطتو قيرطلا

 نإو ىبأو تيأر تئرب نإ :نسحلل لاق مجلم نب نمحرلا دبع هحرج امل هنع

 فالتإ ىلإ كلذ ىدؤي ال ىتح ةاغبلا مكح هلعفل تبثي ملف هب اولثمت الف تم

 .سانلا لاومأ

 مامإلا نأ نوري ليوأتب مامإلا ىلع اوجرخ ةوقو ةعنم مهل موق :ثلاثلا

 بجوي اذه نأ مهرظن ىفو ةيصعم وأ (رفك لطابلا اذه ناك ءاوس 1000

 نورفكيو مهلاومأو نيملسملا ءامد نولحتسي جراوخلاب نومسي ءالؤهو ء«هلاتق

 لهأو ءاهقفلا روهمج دنع ةاغبلا مكح مهمكحو هلع هللا لوسر باحصأ

 .ثيدحلا

 ملو ةعنم مهيدل لامانع عاقل هع رشف رتل مزق :عبارلا

 ةاغبلا مه ءالؤهو «مهلاومأو نيملسملا ءامد نم جراوخلا هحابتسا ام اوحيبتسي

 : ىتآلا عابتاب اهناطلسل مهعاضخا ةيمالسإلا ةلودلا ىلعو

 مهل فشكيو نيملسملا ةعامج ىلإ ةدوعلا ىلإ مامإلا مهوعدي نأ :ًالوأ

 هودقتعا ام داسف مهل حضويو ؛جورخلا ىلع مهتلمح ىتلا مهتهبش نع

 نيملسملا ةعامج ىلإ اودوعيو مهدشر ىلإ اوبوثي ىتح هوعدنبا ام نالطبو

 ههجو هللا مرك - ىلع مامإلا هلعف ام كلذ ىلع ليلدلاو «قحلا داقتعا ىلإو

 ىبأ ميكحت هلوبسقل هتعاط نع اوجرخ نيح - قارعلاب ةيرق - ءارورح لهأب
 ةيواعم لاتق نإ :نيلئاق ةيواعم نيبو هنيب - هنع هللا ىضر -' ىرعشألا ىسوم

 000ه هللا رس ئَلإ ءيفت ئَنَح يغبَت يلا اولتاَقَف )» :ىلاعت هلوقل «بجاو
 اذهو «ميكحتلا لبقو هب رومأملا لاتقلا كرت - هنع هللا ىضر ىلعو «ةيآلا

 )١( :ةيآلا «تارجحلا ةروس 9.
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 "4 َنورْفاَكْلا مه كو هّللا لزنأ امب كحي مل نمو 9 :هلوقل

 هللا ىضر - سابع نب هللا دبع همع نبا - ههجو هللا مرك - ىلع مهيلإ ثعبف

 ىلاعتو هناحبس هللا نأ مهل ركذو ةجحلا مهمزلأو مههبش ىف مهشقانف - امهنع
 هللا نإف مرحلا ىف اديص لتق نم نإف كلذ نم ىندأ وه اميف ميكحتلا عرش

 هللا لاق دقف «ءكلذ نس ,يندأب تسيل ةلامحلا هذهو «هيف ميكحتلا يقرا جيلاعت

 مكيم لعق نمو مرح مهنأو ديصلا اوُلتقَت ال اونمآ نيا اهيأ ايإ» العو لج

 ل ا م

 ال فيكف «كلذ نم ىندأ وه اميف ميكحتلا ىلاعت هللا عرش دقف ,©04 ةبعكلا

 «ءصنلل اًقفاوم - هنع هللا ىضر - ىلع ميكحت ناكف ةلاحلا هذه ىف عرشي

 .هيأر ىلع ضعبلا رصأو ضعبلا باتف

 ةبغم نم مامإلا مهرذح نيملسملا ةعامج ىلإ عوجرلا اوضفر نإ :اًيناث

 ههجو هللا مرك - ىلع لوقل كلذو ءمه اوءدب اذإ الإ مهلامقب أدبي الو لاتقلا

 لتق نأل ءءاهقفلا روهمج هيلإ بهذ ام اذهو «انولتاقت ىتح مكلتاقن نل» -

 نم ناتفئاط نإوإ :ىلاعت لاق .نوملسم ةاغبلاو اعفد الإ زوجي ال ملسملا

 ىغنت ىلا اوُتاَقَف ئرخألا ىلع اًمُهادَحِإ تْعَب نإ اًمهَنيِب اوحلصأف اولتدقا نينمؤملا
 نكمأ اذإف ,©74لّدَمْلاب امُهنيب اوُحِلصأَف تَءاَف نإ هللا رْمأ نإ يفت ئَّمَح
 نم هيف امل لاتقلا نه ىلوأ كلذ ناك لوقلا درج مهرش عفدو مهحالصإ

 .ةعدخ نكت مل ام كلذ هولأس نإ مامإلا مهرظنيو نيقيرفلاب ررضلا

 لاتقل لداعلا مامإلا ىلإ مضني نأ لاتقلا عاطتسا نم لك ىلع :اًنلا

 . لمشلا عمتجيو رصنلا ققحتيل ةعامجلا فوفص ىلإ اوعجري ىتح ةاغبلا

 )١( :ةيآلا «ةدئاملا ةروس 54 -

 :ةيآلا ءةدكاملا ةروس (؟) 96.

 ) )5:ةيآلا «تارجعلا ةروس 8
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 برحلا رادو مالسإلا راد فالتخاب فلتخت ىتلا ماكحألا

 ةيمالسإلا ةلودلا اياعر ىلع ةيعرشلا ماكحألا نايرس ىف ءاهقفلا فلتخا

 :ىه ماكحألا هذهو «برحلا راد ىف اوناك اذإ

 )١( ةيئانجلا ماكحألا .

 .ابرلا (؟)

 .ءاضقلا ةيالو (")

 :ةيئانجلا ماكحألا ؛ وأ

 وأ فذقلا ىأ انزلاك الح بجوي ام برحلا راد ىف ملسملا بكترا اذإ

 :نالوق هيلع ةيمالسإلا ةيئانجلا ماكحألا نايرس ىف ءاهقفللف «ةقرسلا

 لعف نم ىلع دحلا تبثي هنأ ءاملعلا روهمج هيلإ بهذ ام :امهدحلأ

 وأ ملسم نع ردص ءاوسو ءال مأ مامإ هعم ناك ءاوس برحملا راد ىف هبابسأ

 بوجو ىف هل رثأ ال امك لعفلا ميرحت ىف هل رثأ ال رادلا فالتخخا نأل «ىمذ

 ةبوقعلا ذيفنت نكميو هماقم ناك امنيأ مالسإلا ماكحأب مزتلم ملسملاو ةبوقعلا

 .برحلا راد ىف كلذ رذعت نإ مالسإلا راد ىلإ عوجرلا دعب

 ىرست ال ةيمالسإلا ةيئانجلا ماكحألا نأ ةفينح وبأ هيلإ بهذ ام :امهيناث

 وأ ىنز نمف ؛برحلا راد ىف ةيمالسإلا ةلودلا اياعر اهبكتري ىتلا مئارجلا ىلع

 ؛مالسإلا راد ىلإ عجر ولو هيلع دح الف برحلا راد ىف قرس وأ رمخلا برش
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 ةيالولا مادعنال ةميرجلا باكترا لحم ىلع ةيمالسإلا ةلودلل ةيالو ال هنأل

 .ةميرجلا عوقو تقو

 : لهأب دحلا هيلع ميقأ نم قاحتلا فيخ اذإ مالسإلا راد ىلإ دعب هبجوم

 :برححلا

 :برحلا راد ىف صاصقلا

 ىلع ىرست برحلا راد ىف صاصقلا ماكحأ نأ ءاهقفلا روهمج ىري
 . مالسإلا راد ىف امك ىمذلاو ملسملا

 :ثالث تالاح نيب ةيفنحلا قرفيو

 ىف ملسأ دق لوتقملا صخشلا ناك اذإ لتقلل ةيد الو صاصق ال هنأ )١(

 وأ املسم لتاقلا ناك اذإ مالسإلا راد ىلإ رجاهي ملو اهب رمتساو برحلا راد

 .مالسإلا راد لهأ نم اًيمذ

 لخد مالبسإلا راد لهأ نم ىمذ وأ ملسم ىلع ةيانحجلا تعقو اذإ (؟)

 ةميرجلا عوقوب ةهبشلا مايقل اذمع هلتق نم ىلع صاصق الف اًئمآتسم برحلا راد

 الو ةميرجلا ناكم ىلع ةبالولا مادعتالو ةحابإ راد ىهو «برحلا راد ىف

 ةيدلا ىناحلا ىلعف أطخ لئقلا ناك اذإو «ةيدلا لتاقلا ىلعو ةهبشلا عم صاصق

 . ةرافكلاو

 :نالوق هيفف ءايمذ وأ اًملسم ريسأ ليتقلا ناك اذإ امأ ()

 ءرسألاب ةمصعلا نالطبل ىناجلا ىلع ةيد الو صاصق ال هنأ :امهدحأ

 ١ . ةفينح وبأ لاق اذهبو

 ال ةمصعلا نأل ءأطخ وأ دمع لتقلا ناك ءاوس ةيدلا هل نأ :امهيناث

 .حجارلا وه اذه لعلو هرسألا ضراعب لطبت
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 :3ةدساملا دوقعلاو ايرلا :اًيناث

 ىف ىرست ابرلاب ةقلعتملا مالسإلا ماكحأ نأ ىلإ ءاهقفلا روهمج بهذ

 .مالسإلا راد ىف ىرست امك برحلا راد

 ابرلا نأ ىلع كلذ ىف دنتساو «روهمجلا ىأر فسوي وبأ مامإلا قفاوو

 نوبطاخم رافكلا نأل ؛ىبرحلا قح ىفو «ملسملا قح ىف اًمطق مارح

 مرح اذهلو .204هنع اوهن دقو اًبرلا مهذَخَأَو 9 :ىلاعت لاق :تامرحلاب

 ىمذلاو ملسملاو ءنامأب انراد لخد ىذلا ىبرحلاو ىمذلا عم لماعتتلا اذه

 .اناك امنيأ مالسإلا ماكحأب نامزتلم

 نم ملسم وأ ىبرح عم «لماعتلا اذه زاوج ىري هنإف ةفينح وبأ امأو

 ىبرخلا لامو لاملا فالثأ ىنعم ىف ىبرحلا نم ابرلا ذخنأ نأل ؛برحلا راد لهأ

 راد لهأ نم ملسم 'عم امأ :ىبرحلا عم هزاوج هجو اذه هل ةمصع الو حابم

 .هسفنل عبث هلامو ةموصعم ريغ هسفن نألف برحلا

 :ءاضقلا ةيالو :اثلاث

 وأ اًيبرح نادأف نامأب برح راد ىمذ وأ ملسم لخد اذإ هنأ ةيفنحلا ىري

 ىبرحلا امهيلإ جرخو مالسإلا راد ىلإ ىمذلا وأ «ملسملا عجرر مث ىبرح هنادأ

 نآل «نيدلاب هبحاص ىلع امهنم دحاول ىضقي ال ىضاقلا نإف ءائمآاتسم

 )١( :ةيآلا اسنلا ةروس 151.
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 تقو الو «ًالصأ ةنادإلا تقو نيملسملل ةيالو الو ةيالولا ىلع دمتعي ءاضقلا

 امنإو هلاعفأ نم ىضم اميف مالسإلا مكح مزتلا ام هنأل نمأتسملا ىلع ءاضقلا

 .نيد نم هيلع ام درب ملسملا ىتفي نكلو ًالبقتسم همزتلا

 هنأل «ءىشب امهنيب ضقي مل مالسإلا راد ىف رخآلا امهدحأ بصغ ولو

 .ةنادإلاك راصف موصعم ريغ حابم لام ىلع ءاليتسا

 «بصغلا نود ملسملا ىلع نيدلاب ىضقي هنأ ىري هنإف فسوي وبأ امأو
 .ناك ثيح مالسإلا ماكحأ مزتلا هنأل

 نأ وهو ءروهمجلا هيلإ بهذ ام اذه ىف هيلإ راصي نأ نكمي ىذلاو

 ىرست امك برحلا راد ىف ةيمالسإلا ةلودلا اياعر ىلع ىرست ةعيرشلا ماكحأ

 .تالماعم وأ ةيئانج ماكحألا تناك ءاوس مالسإلا راد ىف مهيلع

 رادو مالسالا راد ةدرلاراد اهيف فلاخت ىتلا ماكحألا

 :يبرحلا

 ةعبرأ نم ىهو «مالسإلا راد ةدرلا راد اهب قرافت ىتلا ماكحألا :الوأ

 ش :هوجو

 مهاحرج ىلع زاهجإلاو «نيربدمو نيلبقم مهلاتق بوجو.(١)

 «نيكربشملاك

 هنيد لدب نمو» : ُهلَْف هلوقل «نيمعنتمو ىرسأ مهئامد ةحابإ )١(

 . «هولتقاف

 .نيملسملا ةفاكل ائيف مهلاومأ ريصت ()

 مف



 .ةدرلا ىلع ناجوزلا قفتا نإو ةدعلا ىضمب مهحكانم نالطب (4)

 لطبت الف نيجوزلا دحأ دادتراب مهحكانم لطبت :ةفينح وبأ لاقو

 . عم امهدادتراب

 :ةعبرأ برحلا راد ةدرلا راد اهب قرافت ىتلا ماكحألا :اًينا

 نداهي نأ زوجيو ؛مهرايد ىف ةعداوملا ىلع اونداهي نأ زوجي ال هنأ )١(

 .برحلا لهأ

 .برحلا لهأ اهيلع رقي نأ زوجيو ةيزجلاب مهتدر ىلع نورقي ال ()

 لهأ قرتسي نأ زوجيو مهئاسن ىبس الو مهقاقرتسا زوجي ال هنأ (؟)

 .برخلا

 «نيدترملاو نيكرشملا لاتق ىغبلا لهأ لاتق اهبف فلاخي ىتلا ماكحألا

 :ةينامث ىهو

 ؛مهلتق هب دمعتي الو مهيغ نع مهدرو مهعدر لاتقلاب دصقي نأ )١(

 .نيدترملا وأ نيكرشملا لتف دمعتي نأ زوجييو

 ولو ةدرلاو برحلا لهأ لاتق روجيو «نيربدم مهلاتق نع فكي نأ ()

 .نيربدم اوناك

 نيكرشملا ىحرج ىلع راهجإلا زاج نإو ؛مهحيرج ىلع زهجي الأ (7)
 . نيدترملاو

 ىور ال نيدترملاو نيكرشملا ىرسأ لتسق زاج نإو مهريرسأ لتفي الأ (؛)

 اي) :لاق هلي ىبنلا نأ - هنع هللا ىضر - دوعسم نب هللا دبع نع

 هلوسرو هللا :تلقف .1؟ىتمأ ىلع ىغب نف مكح ام دبع مأ نبا

 لتقي الو مهحبرج ىلع زهجي الو مهربدم عبتب ال» :لاقف .ملعأ

 فضول



 .«مهئيف مسقي الو مهريسأ

 هلع هللا لوسر نع ىور امل ؛مهيرارز ىبست الو مهلاومأ مسقت الآ ()
 ام كرشلا راد تحابأو ءاهيف ام مالسإلا راد تعنما :لاق هنأ

 . (اهيف

 ةناعتسالا زاج نإو «ىمذ الو دهاعم كرشع مهلاتقل ناعتسي الأ )١(

 .ةدرلاو برحلا لهأ لاتق ىلع مهب

 ةدم ىلإ مهنداه نإف ءلام ىلع مهعداوي الو ةدم ىلإ مهنداهي ال (0

 نإو «هتوق درتسي ىتح رظننا مهلاتق نع زجع نإو ؛همزلت مل
 ناك نإف «هيف رظنيف لاملا امأو «ةعداوملا تلطب لام ىلع مهعداو

 ىف تاقدصلاو «هلهأ ىف ءىفلا فرص تاقدصلا وأ ءىفلا

 بجوو هكلمت زجي مل مهلاومأ صلاخ نم ناك نإو ءاهيقحتسم

 . مهيلإ هدر

 امو قيرغتلاو رائلاك ةرمدملا ةحلسألا نم هفالتإ معي امب اولتاقي الأ (6)

 .كلذ ىلإ ةرورض وعدت نأ نود امههباش

 لاتقلا ةرئاث ريغ ىف سكعلاب وأ ىغبلا لهأ ىلع لدعلا لهأ هفلتأ امو

 ريغف لاتقلا ةرئاث ىف اهنم فلت امو «هفلتم ىلع نومضم وهف لامو سفن نم

 :نالوق ىغبلا لهأ نامض ىفو ءادحاو الوق لدعلا لهأ ىلع نومضم

 .ارده نوكيو نمضي ال :امهدحأ

 امرغ طقست الو ءاّقح لطبت ال ةيصعملا نأل ءائومضم نوكي :ىناثلا

 .أطخلا ىف ةيدلاو دمعلا ىف دوقلاب سوفنلا نمضتو
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 ىناثلا ثحبلملا
 ةيناسنإلا تاقالعلا مئاعد ىف

 ةيلودلا تاقالعلا ىف اهئايرسو مالسإلا ىف
 ةيمالسإلا تاقالعلا نأ هماكحأ ءارقتساو مالسإلا تاهيجوت نم نيكي

 لب ةيعامتجالا ةايحلا ىف اهنم دبال ةيرورض ىه سسأ ىلع ءاهقفلا دنع موقت
 :ىهو ةيلودلاو

 .ةيناسنإلا ةدحولا ١-

 .ةيناسنإلا ةلصلا -؟

 .ةاواسملا ٠

 .ىناسنإلا نواعتلا - 5

 .ةمحرلا -ه

 .ةليضفلا -5

 .حماستلا -ا/

 .ةينيدلا ةيرحلا -8

 .لثملاب ةلماعملاو لدعلا -4

 .دهعلاب ءافولا ٠
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 لوألا بلطملا

 ةيناسنإلا ةدحولا ىف

 ال هنإو «ىوقتلاب الإ رخآلا ىلع دحأل لضف ال ءاوس لصألا ىف سانلا
 مدآو مدآ ىلإ نومتني لكلاف ؛ةغللا وأ 2 وأ نوللا ببسي رشرلا نيب لضافت

 نيرشبم نييبثلا هللا ثعِبف ةدحاو ةَمَأ سائلا ناك :ىلاعت لاق . .بارت نم

 اوُفَلَْخا اميف سائلا نيب مكحيل قحلاب باتكلا مهعُم لزنأو نيرذنمو
 , 0 هيف

 هنيدل ناعذإلاو ىوقتلاب اًعيمج سانلا رمأ ىلاعتو هناحبس هللاف 0

 ايا . يلاعت هلوق ف حضاو كلذو ءرشبلا عيمج ةدحاو «تعرشلا تلال

 اهجوز اهنم قلخو ,ةدحاو سفن نم مكقلخ يذلا مكبر اونا سائلا هيأ
 نإ ماحرألاو هب نولءاست يذلا هللا اوقّناو ءاسنو اريك الاجر امهنم ثَبو
 - ىلإ ةوعد ةيملاع ةلاسر ةيدمحلا ةلاسرلاو دا بيق ةر مكيلع ناك هللا
 مكي! هّللا لوس يِنإ ساثلا اهيأ اي لق» : ىلاعت لاق «سانلا ةيادهل ةيناسنإلا
 . 0( اعيمج

 :لاقو ,4( نيملاَعلَل ةّمحر ذل كانلسرأ اموال : هئأش لج لاقو

 ةعيرشلا ةيملاع ىلع لدت تايآلا هذهو ,«04 سائل ةقاك الإ كانلسرأ امو»
 ىوقيو «اهتدحو دكؤي ام اذهو «ةيرشبلا لكل تءاج ةيمالسإلا ةعيرشلا نأو

 .اهارع

 "9١7. :ةيآلا «ةرقبلا ةروس )١(
 ١. :ةيآلا ءءاسنلا ةروس (1)

 .16/8 :ةيآلا «فارعألا ةروس (”)

 .. ٠١ ا/ :ةيآلا «ءايبثألا ةروس (:)

 .؟8 :ةيآلا ءأبس ةروس (0)
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 ةبسانم تناك ةعيرش لكف «ةقباسلا عئارشلل دادتما ةيمالسإلا ةعيرشلاو

 دادعتسالا نم ادح ةيرشبلا تغلب اذإ ىتح هيف تلسرأ ىذلا ناكملاو نامزلل

 ةيوامسلا تالاسرلاو «ةيمالسإلا ةعيرشلا تناك ةمتاخ ةعيرش ىلإ ةجاحلاو

 فالتخاب فلتخت اهنإف تاليصفتلا امأ «ةماعلا سسألا ىف اًعيمج ىقتلت

 .هيف ترهظ ىذلا ناكملاو نامزلل اًقفو ةعيرش لك فورظ

 هذه نام نانبتإلا دعو ذا "ليس اطبع ةانيخلا نيد.وه ةاللسألاو

 . ةطيسبلا

 ةيلكلا لوصألاف ,274 مالسإلا هللا دنع نيذدلا نإ :ىلاعت هللا لاق

 يذلا احون هب ئصو ام نيذلا نم مكل عرش )ف :ىلاعت هللا لاق .ةدحاو

 الو نيدلا اوميقأ نأ ئميعو ئسومو ميهارتإ هب انيصو امو كيل انيحوأ

 اعيمج ءايبنألا ىدل مالسإلا وه نيدلاو ,©74 هيف اوقفت

 افينح َناَك نكلو اينارصن الو ايدوهي ميهاربإ ناك امإ» : :ىلاعت لاق

 ميهاربإ اهب ئصوو » :ىلاعت لاقو 6 نيكرشملا نم َناَك امو املسُم
 منو الإ ومَن الف نيا مل ئفطصا هللا نإ يب اي بوُقْصَيَو هيد

 هام م

 ام هيببل لاق ْذِإ توملا بوقعي رضح ْذإ ءادهش مهنك مأ 09 نوملسم
 2 دو

 قاحسإو ليعامسإو ميهاربإ كئابآ هلو كه دبعت اوُلاَق يدعب نم نودبعت

 لسرلا عيمجب ناميإلاب رمأي مالسإلاو 4 نوملسم هَل نحنو ادحاو اهل

 )١( ةيآلا «نارمع لآ ةروس 19.

 )'( :ةيآلا .ىروشلا ةروس ١.

 .5ا/ :ةيآلا «نارمع لآ ةروس (؟)

 ) )4:ناتيآلا «ةرقبلا ةروس 197, 177.
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 ىلإ لزنأ امو اَنْ لإ لزنأ امو هللاب مآ اوُنوُق ل١ :ىلاعت لاق نيقباسلا ءايبنألاو

 ئسيعو ئسوم يتوأ امو طابسألاو بوُقْعَيو قاَحْسِإو ليعاَمسإو ميهاربإ

 ..004َنوُملْسُم هل نحل مهم دحأ نيب قرقت ال مهر نم َنوُييلا يتوأ امو
 .ةيرشبلا ةداعسل تءاج ةيوامسلا عئارشلا ةمتاخ ةيمالسإلا ةعيرشلاف

 رون ىلإ ةلاهجلا تاملظ نم اهجارخإو هيناعت ام اهذاقنإل اهيلإ ةشطعتم تناك

 .نيقيلاو ةيادهلا

 هلع هللا لوسر نأ هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع هحيحص ىف ىراخبلا ىور

 الإ هلمجأو هنسحأف اتيب ىنب لجر لثمك ؛ىلبق ءايبنألا لثمو ىلثم نإ» :لاق

 اله :نولوقيو هل نوبججعيو هب نوفوطي سانلا لعجف ةيواز نم ةنبل عضوم
 . «نييبنلا متاخ انأو ةئبللا انأف ةئبللا هذه تعضو

 دحاو ريصملا نإف اًعيمج ةيناسنإلل نيدلاو فيلاكتلا ةدلحو بناج ىلإو

 ا : ىلاعت لاق . مهستياهن ىفو مهتايح راوطأ ىف دمحاو مهلك سانلاف اضيأ

 فطن نم من بارت نم مكانقلخ اَنِإَف ثعبلا نم بْير يف معك نإ سانا اهي

 ام ماحرألا يف رقنو مك نيب ةقّلخم ريغو ةقلخم ةغضم نم من ةقلع نم من
 نم مكدمو مكدشأ اوغلبتل من الفط مكجرخن مث ىمسم لجأ ىلإ ءاشن
 .204 اًئيش ملع دعب نم ملعي اليكل رمعلا لّدْرَأ ىلإ دري نم مكنمو قوتي

 مالسإلا ىف تاقالعلا اهيلع موقت ىتلا سسألا نم ةيناسنإلا ةدحولاف

 وأ درفلا روعش نأ بير الو «ةيلود وأ ةيعامج وأ ةيدرف تاقالعلا تناك ءاوس

 )١( :ةيآلا «ةرقبلا ةروس ١75 .

 .ه :ةيآلا ءجحلا ةروس (؟)
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 اهوعدي ريصملاو أشنملا ثيح نم اًقيثو اًطابترا ةطبترم اهنأ لودلا وأ ةعامجلا

 ىوقي ام مئاعدلا ةديطو ىرعلا ةقيثو تاقالع مهنيب تاقالعلا نوكت نأ ىلإ

 . ةايتلا تاالاجم ىتش ىف طباورلا معديو رصاوألا

 ىناثلا بلطملا

 ةيناسنإلا ةلصلا ىف

 مدآ ىلإ اعيمج نومتتي ةدحاو ةمأ مهنأ ىلع رشبلا ىلإ مالسإلا رظني

 لجو زع هللاف ”ةديزاهتابا ىلع ةمئاق ةلص هوجو نفع الف «مالسلا هيلع

 ,©#0 ناسحإلاو ( لدعلاب رمي هل هللا نإ ]» :ىلاعت لاق .ناسحإلاو لدعلاب رمأي
 ملف نيملسملا ريغ نم نيدلا ىف انلتاقي مل نم ةدوم زاجأ ميركلا نآرقلاو

 مكاهتي اللا : ىلاعت هللا لاق ءانجارخإ ىلع رهاظي ملو ءانرايد نم انجرخي

 مهوربت ذأ مكرايد نم مكوجرخي ملو نيذلا يف مكولتاقي مَل نيد نع هللا
 نيدللا علل مكاهني امن (2) ايطسقملا بحي هللا نإ مهي اوُطسْفن

 نأ مكجارخإ ْىَلَع اورهاظو رايد نم مى وجرْخَأَو نيددلا يف مك ولتاق
 4 نوملاظلا مه كوت مهلوتي نمو مهوُلوت

 ءاوس ةلصلا زيح ىف امب اوفصتا ةرفك ىف نيتيآلا نيتاه نأ ىلع رثكألاو

 .نودهاجملاو نايبصلاو ءاسنلا كلذ ىف

 تلأس امل اهنع هللا ىضر قيدصلا ركب ىبأ تنب ءامسأ ىف تلزن ةبآلاو

 .اهيلص معن هع ىبنلا لاقف ؟اهلصتأ اهتءاج ةكرشم اهل مأ نع ُهّيَق ىبنلا

 4٠ :ةيآلا ءلحنلا ةروس )١(
 .4 24 :ناتيآلا «ةنحتمملا ةروس (؟)
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 زاوج ىف مومع «مهيلإ اوطسقتو مهوربت نأ)» :هلوق ىف صاصخلا لاقو

 .«انلاتق لهأ نم مه اوسيل ذإ ةمذلا لهأ ىلإ تاقدصلا عفد

 مالغ ةرايزب ماق ُهّلفَ# ىبنلاو ةيناسنإلا ةلصلا هذه ىلإ وعدي مالسإلاو

 :هللَع لويشرلا هل لاقتف :هساز د دعقف هدوعبل اةضيرم ناك ىدوتيلا ةراخل

 ماقف «مالغلا ملسأف مساقلا ابأ عطأ :هوبأ هل لاقف .هيبأ ىلإ مالغلا رظنف ملسأ

 .رانلا نم ىب هذقنأ ىذلا هلل دمحلا :لاقف ؛هلْكَع ىبنلا

 لوقلا مهل نيليو مهرابك فلأتيو نيكرشملا دوفو زيجي ُهلْيَع ىبنلا ناكو

 .«هومركأف موق ميرك مكاتأ اذإ» :لوقي ناكو

 ىدهأو «رانيد ةئامسمخ هلي لوسرلا مهيلإ ثعب ةكم لهأ طحق نيحو
 .امدأ هادهتساو ةوجع رمت نايفس ىبأ ىلإ

 هيلع همالسو هّللا تاولص ىبنلا هب فصتا ام ىلع لدي امنإف لد نإ اذهو

 ةلصلا ىلإ وعدي مالسإلاف «دقحو نغض لك ىلع ولعت ميشو ميظع قلخ نم
 لمع ىفو «ةوادع نم أرطي امو ءاضغب نم نوكي ام كلذ وحميل ةيناسنإلا
 هذه تماد ام حلصلا ةدم ىف برحلا لهأ ةداوم راوج ىلع لدي ام ُهّْكَع ىبنلا

 بترتي وأ مهفوفص فاعضإ ىلإ ىدؤت وأ نيملسملا ةوق ىف رثؤت اال ةداوملا
 .تاعامج وأ اًدارفأ مهب قحلي ام رطخ اهيلع
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 ثلاثلا بلطملا

 اعيمج سانلا نيب ةاواسملا ىف

 . ىثنأو ركذ نم اوقلخ اًعيمج سانلا نأل « ىوقتلاب الإ دوسأ ىلع ضيبأ الو

 مكاتلعجو ىننأو ركذ نم مكافح نإ سانا اهي اي :ىلاعت لاق

 . 204 مكاقنأ هللا دنع مُكَمَرْكَأ نإ اوُفراعتل لئابقو ابوعش

 ةقرفتلاب ددنيو ةتوافتم ةلماعم سانلا ةلماعم ركئتسي ميركلا نآرقلاو

 اعيش اًهَلْمأ لعجو ٍضرألا يف الع نوعرف نإ :ىلاعت لاق ةيرصنعلا

 نم َناَكُهّنِإ مهَءاَسن يِبْحَمْسَيو مها ْحّبدي مهم ةفئاط فعضَتسي

 نيد
 تنب بنيز هتمع ةنبا ُهِّيَت ىبنلا جور دقف أدبملا اذه مالسإلا قبطو

 نيملسملا شيج ةدايق هالوو امهنع هللا ىضر ةثراح نب دير هالوم نم شحج

 .مورلا برحل ةباحصلا رابك هيفو

 هع هللا لوسر دنع ةناكم مالسإلا ىلإ نيقباسلا ىلاوملا نم ددعل ناكو

 ؛مهنع هللا ىضر ىسرافلا ناملسو «ىمورلا بيهصو «حابر نب لالب :مهنم

 .2تيبلا لهأ انم ناملس» :ناملس ىف ُهْليَق لاقو

 . 17 :ةيآلا «تارجسحلا ةروس )١(

 .5 :ةيآلا ءصصقلا ةروس (؟)
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 ةاواسملاو ةيناسنإلا ةدحولا نم مالسإلا اهب ىدان ىتلا ئدابملا لضفبو

 عيمجلاف «عيمجلا مامأ صرفلا تافاكتو اًدحاو امص اوناكو نوملسملا ىخآت

 مالسإلا ءاول تحت ىوضناو هياتلالا) تايفالا ودم نطاق لاو واسم

 لامآو ةقداص ةوخأ مهعمجت «ةقرفت نود ةنيابتم تائيبو ةفلتخم تايسنج

 هيلإ اعد امل لاثتماو ىوقت نم ناسنإلا هيلع نوكي امب الإ توافت الو ةكرتشم

 .هنع هللا ىهن ال بانتجاو مالسإلا

 هنأب رعشي درف لك نأل ءمدقتيو عمتجملا ضهني أدبملا اذه ىلع اًسيسأتو
 هاوقت رادقمب الإ دحأ هنع زيمتي ال تابجاو هيلعو قوقح هل نيرخآلا عم واستم

 ىوست ةيمالسإلا ةعيرشلاف «عمتجملاو درفلل عفان حلاص لمع نم هب مهسي امو

 رشاعلا بلطملا بقع اًصاخ اًدحبم درفنسو تابجاولاو قوقحلا ىف عمجلا نيب

 قوقحلا ىف ةاواسملا ثحبلملا اذه لوانثي ةيناسنإلا تاقالعلا سسأ نم

 . ةيمالسإلا ةعيرشلا ىف تابجاولاو

 ةرقفإ



 عبارلا بلطمللا

 ىئاسنإلا نواعتلا ىف
 نيعتسي نأ دبالف هسفنب هسفنل هجاتحي ام لكب موقي نأ ناسنإ عيطتسي ال

 رثأتيو رثؤي عمتجملاو ةئيبلا نم ءزج ناسنإلاف «هريغ هب نيعتسي امك هريغب
 ماد امو ؛هعبطب ىندم ناسنإلا نأل «هب هريغ لعافتي امك هريغ عم لعافتيو

 سانلا فالتخاو نواعتلا ىلإ ىعدأ كلذف ءدحاو لصأ ىلإ نومتني سانلا

 اوفراعتيل نكلو ءاًضعب مهضعب ىنفيو اوعراصتيل نكي مل لئابقو اًبوعش
 ىتش ىف نواعتلاب الإ كلذ رمثي الو ىباجيإلا لعافتلاب الإ نوكي ال فراعتلاو

 اج : ىلاعت لاق مدقتلا ىلإ ةايحلا ةلمجع عفدي نأ هنأش نم امم ةايحلا تالاجم

 لئابقو ابوعش مكانلعجو ئتنأو ركذ نم مُكاَقَلح نإ سائلا اهي
 .204 اوفراعتل

 مهناولأ نيابتو «لئابقو بوعش ىلإ سانلا فالتخا نأ حضوت ةيآلاف
 فراعتلا ىلإ ةاعدم الإ هلك كلذ نوكي ال مهتاغل عونتو مهنطاوم دعابتو

 لب تاعامجلا كلذكو ءرخآلا ىدل سيل ام لمكي لك دارفألاف ؛نواعتلاو

 ىدل نوكي دق ضعبلا دنع صقن نم نوكي امف ةلماكتم ةدحو لثمت لودلاو

 لاق ىوقتلاو ربلا ىلع نواعتلا ىلإ ةيمالسإلا ةعيرشلا تعد مث نمو رخآلا

 إلا ىلع اونواعت الو كوقُملاَو ّرِبْلا ىَلَع اوئَواعَتَو » :ىلاعت

 .204 ناودعْلاو

 )١( :ةيآلا « تارجعملا ةروس 1 ,

 :ةيآلا ؛ ةدئاملا ةروس قفز 5.

 ةرفف

 ةيناسنإلا تاقالعلا بادآ 1م



 نوكي امكو «ةعامج مأ ادرف ناك ءاوس ةيناسنإلا ةايحللا ماوق وه نواعتلاف

 اذه ىبط هلع لوسزلاو.-:«لودلا ةينف نزكي :كاعاهشاو .ةازتألا نب ةوانتلا

 دقع ةيمالسإلا ةلودلا سسأو ةنيدملا مدق امدنعف ةيلودلا تاقالعلا ىف أدبملا

 ىنبو عاقنيق ىنبو «؛ةظيرق ىنب «ةنيدملا دوهي عم راوج نسحو نواعت ةدهاعم

 ةمحرلا اهحورو حماستلا اهثعبم تادهاعم برعلا لئابق عم دقع امك «ريضنلا
 ىف اًيلود اًنواعت دقع دقو ةيبيدحلا حلص :اهنم ةيمالسإلا ةزعلاو ةوقلا اهتلمأ

 مهلو مهضرأ ىلع هك هللا لوسر مهرقأ ثيح ربيخ دوهي عم ةعارزلا لاجم
 .عررو رمت نم اهنم جرخي ام فصن

 راطإ ىف ةفلتخملا ةايحلا تالاجم ىف ةيهافرلاو مدقتلا ىلإ وعدي ام لكف

 نواعتلا ضيف نم هنأل .هيلإ اعد ةيمالسإلا ةعيرشلا تحت لدعلاو قحلا نم

 .ىوقتلاو ربلا ىلع

 ةيناسنإلا ةمحرلا ىف

 :ىلاعت لاق .نيئمؤملا نيب هب ىصاوتلا ناك اذلو ؛ةمحرلا نيد مالسولا

 كو 69 ةَمَحْرَمْلاب وصاوتو ربصلاب اوصاوتو اونمآ نيا نم ناك مث
 . ىنسحلا هّللا ءامسأ نم ميحرلا نمحرلاو ,©0 ةنميملا باحصأ

 الإ كانلسرأ امو» :ىلاعت لاق .ةمحرلا لوسر وه نيملسملا لوسرو

 تاملظ نم سانلا جرخت ىتلا كلت ةمحر اهمظعأ امف « (74 نيملاعلل ة ةمحر

 ١8. (11/ :ناتيآلا ءدلبلا ةروس )١(

 .١٠ا/ :ةيآلا ايبنألا ةروس (؟)

 ةراقإ



 معني ال مالسإلا اهيلإ وعدي ىتلا ةمحرلاو نيقيلاو ةيادهلا رون ىلإ ةلاهجلا
 هب ىصوي اميف كلذ حضتيو «ملسملا ريغو ملسملا لظت لب ملسملا اهفراوب
 «ءامسلا ىف نم مكمحري ضرألا ىف نم اومحرأ :لوقي ثيح هقَع لوسرلا
 .«هللا مهمحري نومحارلا» :لوقيو

 «بسحف ناسنإلا ىلع ةيمالسإلا ةعيرشلا ىف ةمحرلاب رمألا رصتقي الو
 ذاختا نع ىهني ُهَق لوسرلاف «ناويحلاب ةمحرلاب ةيصوتلا ىلإ هادعتي لب
 امنإ «ربانم مكباود روهظ اوذختتت نأ مكايإ) :لوقي ثيح ربانم باودلا روهظ
 لعجو «ءسفنألا قشب الإ هيغلاب اونوكت مل دلب ىلإ اوغلبستل مكل هللا اهرخس
 . مكتجاح اوضقاف :اهيلعف ضرألا مكل

 هاور اميف هلي هللا لوسر لوقي رجأو نارفغ ناويحلاب ولو قفرلا ىفف

 دتشا قيرطب ىشمي لجر امنيب ١ :ةريره ىبأ نع امهريغو ملسمو ىراخبلا
 ىرثلا ثهلي بلك اذإو ؛جرخ مث برشف اهيف لزنف ارثب دجوف شطعلا هيلع
 غلب ناك ىذلا لثم شطعلا نم بلكلا اذه غلب دقل :لجرلا لاقف «شطعلا نم
 ركشف بلكلا ىقسف ىقر ىتح «هيفب هكسمأ مث ؛ءام هفخ ًالمف رئبلا لزنف ىنم
 ىف :لاق ءارجأ مئاهبلا ىف انل نإو :هللا لوسر اي :اولاق .هل رفغف هل ىلاعت هللا

 .ارجأ ةبطر دبك تاذ لك

 اميف هتيم هللا لوسر لوقي .رائلا هءازج نوكي ناويحلا بذعي نم نإ لب
 ىه الف ثنام ىتح اهتطبر ةره ىف رانلا ةأرما تلخد» :ملسمو ىراخبلا هاورإ

 .«ضرألا شاشخ نم لكأت اهتكرت ىه الو اهتمعطأ

 دبع نب نمحرلا دبع نع ىوري اميف لمللاو ريطلاب ةمحرلا ىلإ وعديو
 انيأرف ءرفس ىف هلق هللا لوسر عم انكا :لاق هنع هللا ىضر هيبأ نع هلل
 هللا“ لويس ر اجب املف نور هرم تءاجق امهانلخاف اهل تاك رق اهعم ةرمح
 .؛اهيلإ اهدلو اودر ءاهدلوب هذه عجف ْنَم١ :لاق هيَ

 ةراعل



 :لاق «نحن :انلق ؟هذه قرحأ نم :لاقف اهانقرحأ دق لمن ةيرق ىأرو

 ةمحرلا ىلإ وعدي مالسإلاو «رانلا بر الإ رانلاب بذعي نأ ىغبني ال هنإ»

 تاقالعلا ىفو ناويحلاو ناسنإلا عم ملسملا ريغو ملسملا عم اهيناعم عسوأب

 الف ءادعألا عم ةمحرلا لامعتساو برحلا ةلاح ىف ىلعألا لثما برضي ةيلودلا

 لافطألا كلذكو «لاتقلا ىف نكرتشي مل ام برحلا ةلاح ىف ءاسنلا لتقي
 نهرسأ وأ نمهزهو لاتقلا ىف ءاسنلا كرشأ ولو راذعألا باحصأو خويشلاو

 نم مهو ردب ىرسأل نيملسملا ةلماعم ىف ةمحرلا ىلجعتتو نلتقي ال نهنإف
 مهحارس للم لوس لا قلطأفا يملا كالا نورس نسق الإ نق اوت

 . لباقم نودب ضعبلاو نيملسملا نايبص نم ةرشع ميلعت لباقم ضعبلاو ءادفب

 ةكم حتف موي كَم هللا لوسر لوقي نيح ةمحرلا رهاظم عورأ امو
 ميرك خأ نباو «ميرك خأ ءاريخ :اولاق ؟مكب لعاف ىنأ نوئظت ام : شيرقل

 .ءاقلطلا متنأف اوبهذا :لاق

 مهب اوقحللاو مهرايد نم مهوجرخأو مهنيد نع نيملسملا اونتف نم مهو
 ةيتاعلا ةوسقلاو ةحماجلا ةظلغلا هذه مالسإلا لباق اذامف ىذألا بورض لك

 | .نيللاو ةمحرلاب اهلباق

 ةدابع نب دعس نم ءاوللا ذخأب هت هللا لوسر رمأي «قطنملا اذه نمو
 - ةمحلملا موي مويلا :لاق ةكم لوخد ءانثآ ادعس نأل كلذو «هدلو ىلإ هعفدو

 مالسلاو ةالصلا هيلع رمأ ذئنيحف اشيرق هللا لذأ مويلا «ةمرحلا لحتست مويلا

 . «اًشيرق هللا زعأ مويلا ةمحرلا موي مويلا” :لاقو هدلو ىلإ هعفدب

 ساسأ اهنأو ةيلودلا تاقالعلا ىف ةمحرلا رثأ حوضوب انل نيبتي انه نمو
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 ىوتسم ىلع مأ درفلا ىوتسم ىلع ءاوس ةيناسنإلا تالصلا هيلع زكترت

 ةدوملا روذبل سرغ اهقيبطت ىف نأ بير الو «لودلا ىوتسم ىلع مأ ةعامجلا

 اًياخاد تايوتسملا فالتخا ىلع طباورلا قيشثوت هيلع بتردي امم اهل .ةيمدتو
 . اًيجراخو

 ام مهل نأو ةمذلا لهأل ةلماعملا نسح دجن ةمحرلا نم ساسأ ىلعو

 ش .نامألاو نمألاب نومعني مهيلع ام مهيلعو نيملسملل

 سداسلا بلطللا

 ؛ةليضفلا مالسإلا ىف ةيناسنإلا تاقالعلا اهيلع موقت ىتلا سسألا نم

 وأ ةيعامج وأ ةيدرف ةقالعلا تناك ءاوس ةليضفلا ةاعارم ىلإ وعدي مالسإلاف

 عمتجم ةماقإ ىلإ ةوعدو «ةعيفرلا هميق ىلع ةظفاحم نم اذه ىف ال ةيلود
 ىف ءادعألا عم ىتح قبطي قلخ ةليضفلاو :هئابعاب ضوهنلا عيطتسي لضاف
 وقر: ةاردمعلا رن ةلاخ ولن نتف لين وقلب ةقايرتلال نوبل هناج
 اوقّناَو مكيلع ئدّمعا ام لمب هيلع اوُدَمعاَف مُكَلَع ئدتعا نَمَف ط : ىلاعت
 نع ىهنت ةليضفلاو ةليضف ىوقدلاف "04َنيقْعمْلا عم هللا نأ اوُمَلعاَ هللا
 موي نوكرشملا لثم دقو ؛نيملسملا ىلتقب ءادعألا لثم ولو ىتح ىلتقلاب ليثمتلا

 «نيملسملا ءادهش نم هريغبو بلطملا دبع نب ةزمح ءاذهشلا ديس ةثجب دحأ

 )١( :ةيآلا «ةرقبلا ةروس ١94.
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 هيهنو ةلثملا نع هّتَق لوسرلا ىهنل نيكرشملا ىلتقب نوملسملا لثمي مل كلذ عمو

 لوسر ناك :لاق هيبأ نع ةديرب نب ناميلس ىور .لافطألا لتقو ردغلا نع

 نمو هللا ىوقتب هتصاخ ىف هاصوأ ةيرس وأ شيج ىلع اريمأ رمأ اذإ هلع هللا

 رفك نم اولتاق هللا ليبس ىفو هللا مساب اوزغا» :لاق مث اريخ نيملسملا نم هعم

 هيلع لوقيو .«اديلو اولدقت الو اولثمت الو ارودغت الو اولغت الو اوزغا «هللاب
 اولتق ىتح موبلا لتقلا مهب زواج ماوقأ لاب ام» :مالسلا ىكزأو ةالصلا لضفأ

 . «ةيرذلا اولتقت ال الآ «ةيرذلا اولتقت ال الأ ةيرذلا

 مهتلماعم ىلإ انوعدت ةليضفلاف ءاريخ ىرسألاب هع هللا لوسر ىصويو

 لوقيف ةئيس ةلماعم انارسأ نولماعي ءادعألا ناك ولو ىتح ةنسح ةلماعم

 معطي نم ميركلا نآرقلا عدتمو (ًاريخ ىراسألاب اوصوتسا» ميركلا لوسرلا

 اًميعيو اًنيكسم هّبح ىلع ماَمّطلا نومعطيو : هللا لوقي ريسألا
 #0 اريسأو

 مكدحأ ضرتعي الا :لوقيف ىرسألا لتق مدعب هلَع هللا لوسر ىصويو
 . (هلتقيف هيأ ريسأ

 نوملسملا لئتقي الف ةليضفلا نم ساسأ ىلع نوكت نيملسملا ةلماعمف

 الإ لاتق الف نيملسملا ىنمأتسم ءادعألا لتق ولو ىتح برحلا ءانثأ نينمأتسملا

 نيدتعملا ىلع الإ نوكت ال برحلاف «حالسلا نولمحي نمو نيبراحملا عم

 تافرصت نم نوملسملا هب ىتأي ام لك هلخادب رودي ىذلا راطإلا ىه ةليضفلاف

 . ىملاعلاو ىلحملا نييوتسملا ىلع لضاف عمتجم ءانب ىف مهست

 )١( :ةيآلا ءناسنإلا ةروس /.

 هول



 ىناسنإلا حماستلا ىف

 امو مهكرتف ةمذلا لهأ عم حماستلا ىف ىلعألا لثملا مالسإلا برض

 هلق لوسرلاف «داهطضا ىأ مهب قحلي ملو مهنيد نع اونتفي ملف نونيدي

 راوج نارجنلو ..نارجن لهأل هدهع ىف ءاجف ىنيدلا حماستلا دعاوق ىسرأ

 مهبئاغو مهتلمو مهضرأو مهسفنأو مهلاومأ ىلع هللا لوسر ىبنلا دمحم ةمذو

 ال ريثك وأ ليلق نم مهيديأ تحت ام لكو ؛مهعيبو مهتريشعو «مهدهاشو

 سيلو هتناهك نم اًئهاك الو هتينابهر نم اًبهار الو هتيفقسأ نم اًفقسأ ريغي

 .ةيلهاج مد الو ةيند مهيلع

 .نارجن لهأل هل

 وأ ةيدوهي ىلع مكنم ناك نم هنأ» نميلا لهأ ىلإ هي هباتك ىف ءاج
 ّْ .«ةيزجلا هيلعو ءاهنع نتفي ال هنإف ةينارصن

 فئاحص ملستب هلي ىبنلا رمأ امئيح هرهاظم لجأ ىف حماستلا ىلجتيو
 «ربيخ ةوزغ ىف نوملسملا همنغ امث تناكو «ربيخ دوهيل ةاروتلا نم ةدلعتم

 هيلمت حماست نيهاجتالا نيب ام ناتشف ةاروثتلا فحص اوقرحأ ثيح سلدنألا

 وبصعتم نم ةيغاط ةوسق هض رفت داهطضاو «ةيماسلا ةيمالسإلا ئدابملا
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 سدقملا تيب ىلإ بهذ نيح هنع هللا ىضر باطغللا نب رمع وه اهف

 هبوث لضفب ءاجف «هالعأ الإ هنم قبي ملو بارتلا هرتس دق دوهيلل ًالكيه دجو

 لك اولازأو نيملسملا شيج هب ىدتقاف هليزيل هيلع مكارتملا بارتلا ضعب لمحو

 . ؟اذه دعب حماست ىأو «ةينيدلا مهرئاغش اوميقيل بارت نم لكيهلا رتس ام

 رمع نأ ةمذلا لهأ عم نيملسملا حماست ءالجب اهنم نيبتي ىرخأ ةعقاوو

 ةمايقلا ةسينك راوجب وهو ةالصلا هترضحو سدقملا تيب لخد امل هنع هللا ىضر

 دجسم ىلإ نوملسملا اهلوحي نأ ةيشخ اهجراخ ىلص نأ الإ هنم ناك امف

 .ىراصنلا اوعنميو

 ادهع طبقلل بتك رصم حتف نيح صاعلا نب ورمع نأ خيراتلا لجسيو

 نأ دعب هيسرك ىلإ هدرو !نيماينب» قيرطبلل اًئامأ بتكو «مهسئانك ةيامحب

 ف لابقتساب صاعلا نب ورمع رمأو «ةئس ةرشع ثالث ءاهز هنع بيغت

 اًميلب اًباطخخ هعماسم ىلع ىقلأو «لابقتسا نسحأ ةيردنكسإلا مدق امدنع

 ورمع اهلبقتف «ةسينكلا نايك ظفحل ةيرورض اهآر ىتلا تاحارتقالا هنمض

 . ةسينكلا نوئش ةرادإل قلطملا ناطلسلاو طبقلا ىلع ةماتلا ةطلسلا هحينمو

 مهريغل نيملسملا ةلماعم تمستا خيراتلا نم ةبقاعتم لحارم ىلعو

 ادهع ىطعأ «ناحن كيزوأ) وهو لوغملا كولم دحأ نأ كلذ نمو ,حماستلاب

 ىناثلا انحوي ابابلا لمح امم ةلماك ةينيد ةيرح هل نمض «سرطب» نارطملل
 هذه ىلع ملسملا ريمألل ريدقتو ركش ةلاسر ثعبي نأ م714١ ةنس نيرشعلاو

 نامزلا نم نينرق 7 حماستلا اذهب اومعن ايسور لهأ نإ لب «ةيلاعلا حورلا

 .نيملسملا لوغملا كولم لظ ىف



 تعد امن اًقالطنا ةينيدلا مهتيرح لماكب نوعتمتي ايكرت لهأ ناك كلذك

 ةنس نيينامثعلا نيطالسلا دحأ هردصأ ام كلذ ىلع لدي اممو «ةعيرشلا هيلإ

 :نيرمأ ردصأ ثيح م5

 ةعيرشلا لوصأل اًعبت حيرصتلا اذه ردص دق هيف ءاج دق :امهدحأ

 نوعبتي نيذلا انس يطال ناكل ينل يت ىف ةراسنلا ىضقيو

 . (ثالثلا تانايدلا لوصأ

 نأ ةينيد ةعامج لك عيطتست ىكلو» هيف درو دقف :ىناثلا رمألا امأو

 نأ نطاوم لكل نأب حرصف لخدت نود اهنيد لاق لنا ةيرح نفح شرال

 . (هلقتعمو هنيد كرت نع صخش ىأ ربجي الأو «هنيد رماوأل اًعبت هللا دبعي

 ىلع ةحضاو ةلالد لدي امم رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع هاندروأ امو

 ا الو“.ةبقاعتملا روصعلا ىدم ىلع هل مهقيبطتو نيملسملا ىدل ىنيدلا حماستلا

 ثعبتو ةيناسنإلا تاقالعلا ءانب ىف مهست ىتلا سسألا نم ساسأ هنأ بير

 ام ةمذلا لهأ نم هتيارب مالسإلا مهلظي نم سوفن ىف حايترالاو نانئمطإلا

 .هجو لمكأ ىلع مهيلع ام نودؤي مهلعجي

 2ع(



 -نماثلا بلطملا
 ةيبهذملاو ةينيدلا ةيرحلا ىف

 ةينيدلا ةيرحلا لفكي وهف ىنيدلا حماستلا ىلإ وعدي مالسإلا ناك اذإ

 نيب دق نيدلا يف هاركإ الإ» :ىلاعت لوقي ؛نيدلا ىف هاركإلا نم عنميو

 , 20 يَغْلا نم دشرلا

 تناك هنأ ةيآلا لوزن ببس ىف امهنع هللا ىضر سابع نبا ىور دقو

 دلو اهل شاع نإ اهسفن ىلع لعجتف - دلو اهل شيعي ال - ةالقم نوكت ةأرملا
 عدت ال اولاقف راصنألا ءانبأ نم مهيف ناكو ريضنلا ونب , تيلجأ املف هدوهت نأ

 . 4 نيدلا يف هاركإ ال 9 لزئاف انءانبأ

 لاقي فوع نب ملاس ىنب نم راصنألا نم لجر ىف تلزن اهنأ ةياور ىفو
 هلأ هلع ىبنلل لاقف املسم وه ناكو «ناينارصن نائبا هل ناك («نيسحلا» :هل
 .ةيآلا هللا لزنأف .ةينارصنلا الإ ايبأ دق امهنإف امهركتسأ

 اذإ الإ هيلع باثي ال لمعلاو «هيف لوخدلا ىلع ادحأ هركي ال مالسإلاف
 ولو نيدلا ىف هاركإ الف مث نمو «بلقلا اهلحم ةينلاو ةينلاب اًنورقم ناك
 نأ حوضوب انل رهظل اهلحارم لك ىف ةيمالسإلا ةوعدلا خيرات انضرعتسا
 ام ةكم ىف ترمتسا ةيمالسإلا ةوعدلاو «هقانتعا ىلع ادحأ هركي مل مالسإلا
 مل هلق دمحم ةلاسرب نينمؤملا نإف كلذ عمو ءاّماع رشع ةثالث نم برقي
 نم اًناولأو ىذألا نم اًبورض مهتديقع ليبس ىف اوقال لب «نيعئاط الإ اوقنتعي
 اودادرا لب مهتديقع نع اولختي مل اذه مغرو ءفصو اهب طيحي ال داهطضالا

 .؟65 ةيآلا «ةرقبلا ةروس )١(
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 ةعطاق ةلالد لدي ام اذهو «كلذ ليبس ىف دهشتسا نم مهنم لب اهب اًنكسمت

 رشتنت مل قحلا ةوعدف ؛مزاج عانتقا نع عبان عزعزتي ال خسار مهناميإ نأ ىلع
 نوضرعتي مالسإلا نوقنتعي نيذلا ناكف «ناهربلاو ةجحلا قيرط نع الإ

 نوسمي الو اًننع نوقلي اوناكو «مهفويسل اذحأ نوضرعي الو نيكرشملا فويسل

 ارارف مهرايد نم اوجرخف مهجارخإ ىلع نوكرشملا رهاظ دقو «تنعب اًدحأ

 ىظل مهيلع بصو ؛ةكمب ىذألا مهيلع دتشا نيحو مهئانبأو مهسفنأب

 ىف مالسإلا رشتناو «ارفن نونامثو ةعضب ةشبحلا ىلإ مهنم رجاه داهطضالا
 قيرط نعو هلي هللا لوسر اهيلإ رجاهي نأ لبق جرزخلاو سوألا نيب ةنيدملا

 .ديدهت وأ هاركإ نود ارايتخاو ةيعاوط نوريثكلا ملسأ دوفولاو بتكلا

 برحلا ةيار تحت هنم رثكأ ملسلا ةيار تحت مالسإلا راشتنا ىلع لدأ الو

 نم لثم ةيبيدحلا حلص ىف ترقأ ىتلا ةندهلا ةرتف ىف مالسإلا ىف لحد دق هنأ

 هَف لوسرلا بهذ دقف ءطقف نيتتسلا براقت ةدم ىهو «كلذ لبق هيف ناك

 نم نيتئس دعب اهيلإ داعو ؛ةثامعبرأو فلأ سأر ىلع ةكم ىلإ ةيبيدحلا ماع

 .نيملسملا نم فالآ ةرشع سأر ىلع حلصلا

 بتك دهازلا ةفيلخلا زيزعلا دبع نب رمع دهع ىلع رصم ىلاو نأ ىوريو

 ةيزجلا داريإ ىف حضاولا صقانتلاو «مالسإلا ىلع نييرصملا لابقإب هربخي هيلإ

 اذمحم ثعب ام هللا نإ كيأر هللا حبق :لوقي ةفيلخلا هيلإ بتكف «كلذل ةجيتن

 . يداه هثعب نكلو اًيباج

 قوفتلا نم ةريبك ةجرد ىلع ةيمالسإلا حوتفلا نابإ برعلا نكي ملو
 اهنيد كرت ىلع بوعشلا هاركإو «مهترطيس ضرف نكمي ثيحب ىداملاو ىددعلا

 وه ىمالسإلا نيدلا نأ نم مهل رهظ امل هيف اولخد امنإو «مالسإلا قانتعاو

 تقنتعا اهلمكأب اًبوعش نإ لب «ةرخآلاو ايندلا ىتداعس هيف نأو «قحلا نيدلا

 مق



 رودلا ناكو ءايسأ ىقرش بوعشك نيملسملا شويج اهضرأ أطت ملو مالسإلا

 نم دالبلا كلت ىلإ نودفي اوناك نيذلا راجتلاو ةاعدلل مالسإلا رشن ىف لوألا

 احستكم ايسينودنأ ىف مالسإلا رشتناو .تومرضحو ةيبرعلا ةريزجلا بونج
 وعلا تانابك ىف اهف تاكل م ةسمانلا تدق ةناعحاو: ةعمملا ةيتلاعت

 .اهريغو ةيشوفنكلاك ةرطيسو ذوفن ةوق نم اهل ام مغر

 فنعأ اًبطخخ تاليوو بوطخ نم هب كرت ام نيب نم مالسإلا فرعي الو

 ىف تحستكاو ناخ زيكنج شويج تباسنا دقلف «لوغملا بورح نم ةوسق

 ىلع ةراضحو ةيندم نم اهب ناك ام ىلع تضقو «ةيمالسإلا مصاوعلا اهقيرط

 عاطتساو لالطألا نيب نم رهظو ؛هتدقر نم ضهن نأ ثبلي مل مالسإلا نأ

 . هقانتعا ىلع مهلمحيو ةرباربلا نيحتافلا كئلوأ بذجي نأ هتاعد ةطساوب

 .هعابتا ىلع ههركي ال هداقتعا ىف ةيرحلا ناسنإلل كرسي مالسإلاف

 :ىلاعت هللا لوقي ءةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب ةوعدلا هدامع امنإو «هب ناميإلاو
 يه يتلاب مهْلداَجَو ةّسحْلا ةظعومْلاو ةمكحلاب كبر ليبس ىلإ[ عدا »

 .204 نيدتهملاب مّلعَأ وهو هليبس نع لض نمب مّلعأ وه كبر نإ نسحأ
 غلبي نأ لوسرلا دارأ امنيحف «مالسلا اهليبس مالسإلا ىلإ ةوعدلا تناكف

 هللا ةدابع ىلإ مهل اًيعاد لوسرلا مهيلإ لسرأ ةرواجملا لودلا ىلإ ةوعدلا

 اودتعا امدنع الإ برح ىف ةرواجملا لودلا هذه عم لخدي ملو ءدحألا دحاولا

 اولتق امدنع ماشلإب ا ا ل ا لا

 دبال ناكف ةماركلاو قلخلا دعاوق لك كلذب نيفلاخم هَ هلع هللا لوسر ثرعبم

 1 رم

 ١١( :ةيآلا ءلحنلا ةروس 1١586.
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 هوناهأف هلوسر هلق لوسرلا مهيلإ لسرأ ثيح سرفلا لعف امكو

 دمحم لتقل ةوق هيجوت هنم بلطي نميلاب هلماع ىلإ ىرسك لسرأو «هورقتحاو
 مهبرح نم دبال ناكف «لسرلا ةيامحل ةررقملا دعاوقلا لك كلذب نيفلاخم
 .نيملسملا ىديأ ىلع قزمم رش مهكلم هللا قزمو

 مل مالسإلا ةلود نإف ىذأب مهل اوضرعتي ملو لسرلا اومركأ نم امأ

 مل اهنإف «ةشبحلل ةبسنلاب ثدح امك اونمؤي مل مأ اونمآ ءاوس مهل ضرعتت

 .رشب نيملسملل الو لسرلل ضرعتت

 مهل ضرعتي ملف نيملسملا عم دهع ىف تلخد ىتلا لودلاو بوعشلا امأ
 ا مهوكرت لب ىذأب نوملسملا

 : اها ودتجب الا وحا ىوخالاتانايدلا لهأ خم مالسإلا هبلطي ام لكو ظ
 اوضرعتي وأ هَل هللا لوسر اوبسي الأو باتكلا لهأ ىلع وأ «نيملسملا
 مالسإلا نأل «لداع أدبم اذهو :نيملسملا مامأ ةوعدلل ناهتسمالا وأ ءوسلاب
 ؛هتاسدقمو مالسإلا نيد اومرتحي نأ مهيلع ناكف «مهتاسدقمو مهتنايد مرتحا

 اوثعبي الو نتفلا اوريثي ال ىتح كلذ نم ءىشب نيملسملا مامأ اورهاجي الأو

 .هابقع لمحي ال ام ثدحي ال ىتح دقحلا

 ىطعيو ىمالسإلا نيدلا قانتعا ىلع اًناسنإ هركي ال مالسإلا ناك اذإو

 كلذ عم هنإف هنيد ىلع ءاقبلا ىف ةماتلا ةيرحلا نيملسملا ريغ نم صخش لك

 .ةماعلا مهتيرحو مهقوقح عيمجلل نمضي

 هبرح ىلع تمدقأو «ةوعدلا تمواق ىتلا ةلودلا نم مالسإلا بلطي الو
 رايتخا لودلا هذه نم بلطي امنإو ءاططش ًارمأ رطخلل نيملسملا ةايح ةضرعم

 دقف مالسإلا اولبق اذإف «لاتقلا وأ «ةيزجلا وأ «مالسإلا :ةثالث رومأ دحأ

 ١ .مهضارعأو مهلاومأو مهءامد اومصع

 كل



 ريغ نم نيرداقلا نم ذخؤت ةيلام ةبيرض ىهو «ةيزجلا عفد اولبق اذإو

 مهعاتمتساو مهنع عافدلاو مهتيامح لباقم مهتاقاط ردق ىلع ردقتو «نيملسملا

 «ملسملا قح ىف ةاكزلاك ملسملا ريغ قح ىف'اهب ملسملا عاتمتساك ةلودلا قفارمب

 اوعتمتساو «مهضارعأو مهلاومأو «مهءامد اومصع دقف «ةيزجلا عفد اولبق اذإف

 ىف مهتماقإ تحبصأو ءانيلع ام مهيلعو ءانل ام مهل «قوقحلاو تايرحلا لكب

 اذه لك هريغو «ىعانصلاو ىعارزلا مهجاتنإو مهنوئشل مهترادإو «مهضرأ

 اوراتخاو «كلذ لك اوضفر اذإف «صاقتنا وأ «ساسم نود ةمات ةيرحب هنوريدي

 ءحلصل مهعاضخإو ءادعألا ىلع رصنلا قيقحت دنع هنأ ررقي مالسإلاف لاتقلا

 نأ بجي لب «لاتق نم ناك امب رثأتي نأ بجي ال هنإف ءدهع ىف مهلوخد وأ

 الو «نودابي الو «قئاشملا ىلإ نوقاسي الف مهقوقح ظفحتو «مهتايرح ناصت

 اهنأ معزت ىتلا لودلا لعفت امك - مهضارعأ كتهت وأ ؛مهلاومأ بلست

 هرِجأَف حّلصأو اًفَع نمَف ]» حفصو وفع نكلو - ةيرصع اهمظن نأو ةرضحتم
 . 20 َنيملاّظلا بحي ال هّنِإ هللا ىَلَع

 هللاو هنم هللا مقتنيف داع نمو فلس اًمع هللا اقع 9 :هنأش لج لوقيو

 .©94واقتا وذ يع
 ضرعتت وأ ءاهقيرط ضرتعت وأ «ةوعدلا ريس ئوانت ال ىتلا ةلودلا امأ

 صنقتتي الو اهتايرح وأ اهنيناوق وأ اهماظن مالسإلا سمي الف ىذأب نيملسملل

 .اهتدايس نم

 00 : ةيآلا « ىروشلا ةروس ()

 .46 :ةيآلا «ةدئاملا ةروس (؟)
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 عساتلا بلطلملا

 ىئاسنإلا لدسعلا ىف
 ةناكمو ةليلج ةلزنم نم هل ال صرح اميأ لدعلا ىلع صيرح مالسإلا

 دري مث نمو ءاهئاقبو اهمدقت ىف ممألا هيلع دمتعت ىذلا ساسألا وهف ةيماس

 ةيمهأل اًنايبو هنأشل ًءالعإ | ميركلا نآرقلا ىف ةددعتم بيلاسأ ىف هب رمألا

 طسقلاب ماوق اونوك اونمآ نيذأا هيأ اإل: : ىلاعت هللا لوقي .هب كسمتلا

 اريقف وأ اينَغ نكي نإ نيبرقألاو نيدلاولا وأ مكسفنأ ىلع ولو هلل ءادهش

 نوكيل «نيماوق» ةغلابملا ةغيصب انه لدعلاب رمألا ىتأيف ,©74 امهب ئَلْوَأ هللا

 نايتولا درجمب ال ؛ةفصلا ليصحتب رمأ هنأل ؛هجو لمكأ ىلع هب نايتإلا

 ةغلابملا نكتل ىأ. «نيماوق اونوك» ىنعمو «ةرم هب ىتأ ولو قدصي ىذلا ةفصلاب

 ةماتلا ةقدلاب هورحتت نأب مكتافص نم ةفص ههجو ىلع طسقلا ةماقإب ةيانعلاو

 فورظلا نكت امهم هنع نولختت ال مكسوفن ىف ةخسار ةكلم نوكي ىتح

 هئانغتسال ىنغلا ىلع الو هفعضل ريقفلا عم ىوهلاب اوليمت الف مكب ةطيحلا

 هلضفب هينغي نأ ريقفلاب ىلوأ اذه رقفأو اذه ىنغأ يذلا هلباف قحلا عم اونوكو

 لدعلاب هدي ىف ام ذخأي نأ ىنغلاب ىلوأ هللاو ءلطابلاو ىوهلاب ال قحلاب

 رهظي امل رايعم لدعلاو قحلا هناحبس هللا لعج امنإف «هيلع لماحتلاب ال قحلاو

 .لبملا هنم نيبتي امل اًنازيمو ثبخلا نم

 )١( :ةيآلا ءءاسنلا ةروس ١786 ,
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 نأ لحأ لك ىلع بجوي كلذو «لدعلاو قحلاب مايقلاب رمألا دافأ دقو

 عنمو هملاظ نم مولظملا فاصتنإو ءمهل همزلي اميف هسفن نم سانلا فصني

 . طسقلاب مايقلا نم كلذ 5 «هملظ نع ملاظلا

 ا حسك نب تا سوما

 لاصيول ادصق ٍمهئاسنو مهدالوأ لتفو مهبيذعتو مهب ةلثملا تود قاقرتسالاو

 هلل نيماوق اونوك اونمآ نيا اهي ايإ» هنأش لج لوسقي ٠ ؛مهيلإ ملألاو مغلا

 برق وه اولدعا اولدعت الأ ئلع موق نآتش مكئمرجي الو طسقلاب ءادهش
 .004 ىرقتلل

 : العو لج لوقي ءارافك مويصحا ناك ولو ىتح.لدعلاب لجو زع رمأيو

 ةلورضي نآف مهنع ضرعت نإو مهنع ضرعأ وأ مهنيب مكحاف كوءاج نفط
 .©0 نيطسقملا بحي هللا نإ طسقلاب مهنيب مكحاف تمكح نإو ائيش

 نمف)» :ىلاعت لوقي ؛نيكرتثملا عم ىتح لدعلاب لجو زم هللا رمأيو

 . 974 مكيلع ئدتعا ام لمي هيلع اودتعاف مكيلع ئدتعا

 : ىلاعت هلو اه كدعلا هاربا ميركلا نآرقلا نم صوصن تدرو دقو

 يبر رمأ لق » :لئاق نم زع هلوقو 94 ناسحإلاو لدعلاب رمأي هّللا نإ
 .04ٍدجْسُم لك دنع مكهوجو اوميقأو طسقلاب

 )١( :ةيآلا «ةدئاملا ةروس 8.

 :ةيآلا «ةدئاملا ةروس (؟) 45 .
 :ةيآلا «قرقبلا ةروس (؟) ١1914.

 ) )5:ةيآلا «لحنلا ةروس 4٠.
 ) )0.؟9 :ةيآلا «فارعألا ةروس

 ميلا



 املظ وأ سفنلل املظ ناك ءاوس هروص ىتشب ملظلا نع مالسإلا ىهنيو

 مّلظَل كرشلا د١ :ىلاعت لوقي ةعامجلا وأ درفلا ىلع اًعقاو اًيعامتجا

 سائلا لضي ابذك هّللا ىَلَع رحل مم مَلظَأ نمَف :لوقيو 200 ميظع

 .©04نيملاظلا موَقْلا يده ال هللا نإ مع ريب

 ؛ىسفن ىلع ملظلا تمرح ىنإ ىدابع اي) :ىسدقلا ثيدحلا ىف ءاجو
 . «اوملاظت الف امرحم مكنيب هتلعجو

 لوقي «ةمايقلا موي ةميخو ةتبغم نإف ملظلا ىلع هموق دعاسي نمو

 ىدرت ريعب لثمك قحلا ريغ ىلع هموق نيعي ىذلا لثم» : ُهّتْيَت ميركلا لوسرلا

 . (هبنلب اهيف عزني وهف رئب ىف

 اذإ راهنتو «لدعلا ميقت تماد ام ةرفاك تناك نإو رمتست ةلودلا نأو

 ةلودلا ميقي هللا نإ) :"7ةيميت نبا لوقي مالسإلا ىلع تناك ولو ةملاظ تناك

 ايندلا :لاقيو «ةملسم تناك نإو ةملاظلا ميقي الو ةرفاك تناك نإو ةلداعلا

 . 'مالسإلاو ملظلا عم مودت الو رفكلاو لدعلا عم مودت

 ىتش ىف ةيرشبلا هب دعست قلطم لدع ةعيرشلا هب تءاج ىذلا لدعلاف

 ةمحرو ءاهلك لدع ىهو» ؟؟”ةعيرشلا نع ميقلا نبا لوقي ؛ةايحلا تالاجم

 روجلا ىلإ لدعلا نع تجرح ةلأسم لكف اهلك ةمكحو اهلك حلاصمو اهلك

 ؛ثبعلا ىلإ ةمكحلا نعو ةدسفملا ىلإ .ةحلصملا نعو ءاهدض ىلإ ةمحرلا نعو

 )١( :ةيآلا «نامقل ةروس 1١7.
 ١54. :ةيآلا «ماعنألا ةروس (0)

 .145 7/74 ةيميت نبا ىراتف ()

 .نيدلاو ايندلا بدأ حرش نيقيلا جاهنم (؛)
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 هدابع نيب هللا لدع ةعيرشلاف «ليوأتلاب اهيف تلخد نإو «ةعيرشلا نم تسيلف
 هلع هلوسر ىلعو هيلع ةلادلا هتمكحو هضرأ ىف هلظو ؛هقلخ نيب هتمحرو

 .«اهمتأو ةلالد قدصأ

 نم فيعضلا فصنت مل ىه اذإ ةمألاب قيحي امع ُهلكَع لوسرلا رذحيو
 . «ىوقلا نم هقح اهنم فيعضلل ذْخْؤي ال ةمأ حلفت ال١ :لوقيف ىوقلا

 وأ نوللا وأ سنجلا ببسب ةقرفت نود عيمجلإ نيب لدعلا ةماقإ بجاولاف

 . نيدلا

 ىنب نم - قريبأ نب ةمعط نأشب ُتَ# هللا لوسر ىلع لزن ام اذه ديؤيو

 ريسأو رشبمو ريشبو رشب :ةوخأ ةثالث اوناكو نيقفانم هموقو وه ناكو - رفظ

 اوقرسو ليللا ىف ديز نب ةعافرل ؛ةفرغ ىأ» ةبَرشم اوبقن مهل مع نبا ةورع نب
 ىنكي ناكو - هدحو ريشب قراسلا نإ ليقو .كلذ ىلع رثعف اماعطو هل اًعاردأ

 رثتني قيقدلا ناكف قيقد هيف بارج ىف عردلا تناك ليق اعرد ذخخأ - ةمعط ابأ

 ةداتق همساو ةعافر ىحنأ نبا ءاجف هراد ىلإ ىهتنا ىثح بارجلا ىف قرع نم

 اي لاقف هيف ىبنلا ىلإ ةورع نب ريسأ ءاجف هع ىبنلا ىلإ هوكشي نامعنلا نب
 مهومهتاف نيدو حالص لهأ مه تيب لهأ ىلإ اودمع ءالؤه نإ هللا لوسر

 هللا لوسر بضغ ىتح مهنع لداجي لعجو ةنئيب ريغ نم اهب مهومرو ةقرسلاب
 لهس نب ديبل :ةقرسلاب هومر ىذلا هىربلا ناكو «ةعافرو ةداتق ىلع هَ
 املف ءراصنألا نم لجر :ليقو .ىدوهي امهالكو ؛نيمسلا نب ديز :ليقو
 تنب ةفالس ىلع لزنو ةكم ىلإ قراسلا قريبأ نبا بره لزنأ ام هللا لزنأ

 :تلاق اهغلب املف ءاهب هيف ضرعي ارعش تباث نب ناسح لاقف ديهش نب دعس
 ىلإ برهف لزنملا جراخن هتحرطف ةلحر تذخأو ناسح رعش ىل تيدهأ امنإ
 . دترم تامف هيلع طئاحلا طقسف قرسيل ةليل تاذ اًثيب بقن هنإ مث دتراو ربيخ
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 ميركتو ُهَق ىبنلل فيرشت اهيف ددصلا اذه ىف تلزن ىتلا تايآلاو
 :ىلاعت لوقي .مكحلا ىف ةداجلا ىلع اضيأ ميوقتو هيلإ ضيوفتو ميظعتو

 نك الو هللا كاَرَأ امب سائلا َنْيِب مكحسل قحلاب باتكلا كيل انْلرنأ انِإ ف
 الو 09 اًميحّر اروُفَغ َناَك هللا نإ هللا رفْغَتَساَو 622 اميصخ َنيِئئاَحْلَ

 4 اميثأ اناَوَح َناَك نم بحي ال هللا نإ مهسفنأ نوناتخي نيذّلا نع لداجت

 .©04 اميظع َكيَلع هللا لّضُف َناَكَو 9» :ىلاعت هلوق ىلإ
 ىوتسي «ةاباحملا الو ةقرفتلا فرعت ال ةقلطم ةلادع مالسولا ىف ةلادعلاف

 .هريغو ملسملاو ريقفلاو ىنغلاو فيعضلاو ىوقلاو «عيضولاو فيرشلا اهمامأ

 ةأرملا نأش مهمهأ اًشيرق نأ - اهنع هللا ىضر - ةشئاع نع ىور

 نم :اولاقف .حقفلا ةوزغ ىف ُهَّقَع ىبنلا دهع ىف تقرس ىتلا ")ةيموزخما

 نولتف «ديز نب ةماسأ اهيف هملكفهللا لوسر ىتأف ؟َّ# هللا لوسر اهيف ملكي

 :ةماسأ هل لاقف ؟هّللا دودح نم دح ىف عفشتأ :لاقف هللا لوسر هجو

 ىلع ىنثاف فلتخاف هيَ ىبنلا ماق ىشعلا ناك املف «هللا لوسر اي ىل رفغتسا

 اذإ اوناك مهنأ مكلبق نم نيذلا كلهأ امنإف دعب امأ» :لاق مث هلهأ وه امب هللا

 ,'”ادحلا هيلع اوماقأ فيعضلا مهيف قرس اذإو هوكرت فيرشلا مهيف قرس
 . اهدي تعطقل تقرس دمحم تنب ةمطاف نأ ول هديب ىسفن ىذلاو

 )١( نم تايآلا ؛ءاسنلا ةروس 1١6 - "١١.
 دبع ىنبو موزخم ىنب ةليبقو «موزخم نب رمع نب هللا دبع نب دوسألا تنب ةمطاف ىه (؟)

 .شيرق تويب فرشأ امه فائم

 ) )9.مئارخلا ضعب ىلع عرشلا اهردق ةبوقع :دحلا
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 انه انت ريدي نإ ةنظاور قو هللا نيج عسر هلع سلا نأ كلذ ومو

 :مهل لاقف . صرغملا ىف ففخيل هيلإ هعفد اودارأو مهيلح نم اًئيش هل اوعمجف

 كلذ ىنعنمي امو ريزانخو ةدرق مكددع نم ىلإ ضغبأل مكنإو تحس اذه نإ

 ءافلخلا متهاو ضرألاو تاومسلا تماق اذهب :اولاقف .مكيلع لدعأ نأ

 . اًعيمج سانلا نيب ةلادعلا أدبم قيبطتب هْْكَع هللا لوسر باحصأو نودشارلا

 :هتبطخ ىف لوقي - هنع هللا ىضر - قيدصلا ركب وبأف

 قح ىلع تنك نإف «مكريخب تسلو مكيلع تيلو ىنإ :سانلا اهيأ»
 ةنايخخ بذكلاو ةنامأ قدصلا «ىنوموقف لطاب ىلع تنك نإو «ىنونيعأف
 ىدنع فيعض مكيف ىوقلاو «هل قحلا ذحخآ ىتح ىدنع ىوق مكيف فيعضلاو
 . (هنم قحلا لح ىتح

 لوقي ثيح ركب ىبأ وذح - هنع هللا ىضر - باطخلا نب رمع وذحيو

 :هتبطخ ىف

 ذخآ ىتح فيعضلا نم ىدنع ىوقأ دحأ مكيف ام هللاو هنإ سانا اهيأا

 . (هنم قحلا لْخآ ىتح ىوقلا نم ىدنع فعضأ الو .هل قحلا

 ءاوس مكدنع سانلا اولعجا» :هلوقب مهنييعت دنع ةالولا ىصوي ناكو

 ذخأت نأو مكحلاو ')اشرلاو مكايإو مهبيرقك مهديعبو ؛مهديعبك مهبيرق
 . «بضغلا دنع سانلا

 نم اًباش عران صاعلا نب ورمعل ابا نأ ثدح امل هنإف كلذل اًقيبطتو

 نصم ىلع صاعلا نب ورمع ةيالو دهع ىف قابسلا ناديم ىف نييرصملا ءامهد

 .ةوشرلا )١(
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 رمع ىلإ هوكشيل هيلع ىنجملا مسقأف طوسلاب ىرصملا باشلا ورمع نب برضف
 نبا انأف كاوكش نم ررض ىنلاني نلف بهذا :ورمع نبا هل لاقف باطخلا نبا

 رمع ةفيلخلا ىلإ هاوكش عفرو زاجحلا ىلإ رصم نم باشلا لحرف نيمركألا
 لاقف ةينالع ملاظملل سلجو «هنباو ىلاولا ضم را ىلإ ةفيلخلا لسرأف

 نب ورمع نبا ىلإ راشأو - اذه نإ نينمؤملا ريمأ اي :رمع اًيطاخم ىكاشلا

 نبا انأف بهذا :لاق «كيلإ هوكشأ نأب هتدعوت 0 اًملظ ىنبرض صاعلا

 مهتدلو دقو سانلا متدبعتسا امبا :هل لاقو ورمع ىلإ رمع رظنف نيمركألا

 هلوانو هيلإ هجوت «هاوعد ىف ىرصملا قدص هل نيبت نأ دعبو «؟ارارحأ مهتاهمأ

 ش .هنم هسفنل صتقاف «كبرض امك نيمركألا نبا برضا :هل لاقو هترد

 دقو سانلا نيب ةاواسملاو ةلادعلاب ةاضقلا ىصوي باطخلا نب رمع ناكو

 :ىرعشألا ىسوم ىبأ ىلإ هتلاسر ىف ءاج

 كيلإ 2)ىلدأ اذإ مهفاف ؛ةعبتم ةنسو ةمكحم ةضيرف ءاضقلاف «دعب امأ»

 كسلجمو كهجو ىف سانلا نيب سآ هل ذافن ال قحب ملكت عفني ال هنإف

 .١كلدع نم فيعض سأيي الو ؛كفيح ىف فيرش عمطي ال ىتح كلدعو

 رصم ىلع هيلاو ىلإ بتكي - هنع هللا ىضر - بلاط ىبأ نب ىلعو

 :لوقي رتشألا ثراحلا نب كلام

 الو مهب فطللاو مهل ةبحملاو ةيعرلل ةمحرلا كبلق رعشأو كاوه كلمأ»

 وأ «نيدلا ىف خأ امإ ,نافنص مهنإف مهلكأ منتغي ب ايراض اًعبس مهيلع ننوكت

 هللا هيطعي نأ بحت ىذلا لثم كحفصو كوفع نم مهطعأف «قلخلا ىف كل ريظن
 0 . (هتمظع ىف هللا ةاواسمو كايإو .هحفصو هوفع

 )١( ةجح كل كمدق اذإ .,
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 ىف اهعابطناو نيملسملا سوفن ىف مالسإلا ميلاعت قمع ىلع لدي امتو
 رمع ىلإ - هنع هللا ىضر - اًيلع اكش اًيدوهي نأ ىور ام مهنم ردصي ام لك

 «ةفيلخلا ىدي نيب الثم املف ء«رمع ةفالخ ىف - هنع هللا ىضر - باطخلا نبا

 ابأ اي :هل لاقف «هتينكب اًيلع بطاخ امنيب همساب ىدوهيلا رمع بطاخ
 هجو ىلع بضغلا راثآ ترهظف - هعم هباطخ ىف هتداع بسح -217نسحلا

 مامأ هعم لثمت نأو ءاّيدوهي كمصخخ نوكي نأ تهركأ :رمع هل لاقف «ىلع

 همساب هتبطاخخ «هنيبو ىنيب وست مل كنأل تبضغ ىننكلو ال :لاقف ؟ءاضقلا

 . ىتينكب ىنتبطاخو

 هللا نيد ىف نولخدي سانلا تلعج ىتلا ةاواسملاو ةلادعلا ىه هذه

 .ضرألا ءاجرأ رئاس ىف اجاوفأ

 :لثملاب ةلماعملاو لدعلا

 «لثملاب ةلماعملا ىلودلاو ىدرفلا ىوتسملا ىلع هتلماعم ىف قبطي مالسإلا

 مكيلع ئدتعا نمف )ف : لوقي ىلاعت هللاف «نيتم ساسأ ىلع زكتري أدبملا اذهو
 عم هللا نأ اوملعاو هللا او لاو مُكيلَع دعا ام لمي هيلع اودعاف

 مُكنولتاقي نيد هللا ليبس يف اولتاقو :لجو زع لوقيو ,©4 نيم
 .©04 نيدتعملا بحي ال هللا نإ اودتعت الو

 .ءامسألا مأ وأ بأب تردص ام ةيئكلاو «بطاخملل ميظعت هب باطخلا )١(

 ١914. :ةيآلا «ةرقبلا ةروس (؟)

 :ةيآلا «ةرقبلا ةروس' (”)
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 ىف اهنع اًيهنم نكي مل ام ةيفاقث وأ ةيسايس وأ ةيداصتقا وأ ةيركسع :تالاجملا

 . ةيمالسإلا ةعيرشلا

 هيف سيلو اًفصنم ًالداع بضغي ال لثملاب ةلماعملا أدبم قيبطت نأ عمو

 امنيح هيَ لوسرلاف ةليضفلاو ةمحرلا ىلإ اعد مالسإلا نأ الإ روج وأ ملظ

 لاق «نيملسملا لافطأ مهلتقل نيبراحملا لافطأ ضعب لتق نيملسملا ضعب ىأر

 . «ةيرذلا اولتقن ال الأ «ةيرذلا اولتقت ال الأ» :ةيرذلا لتق نع نيملسملا ىهني

 ةيصو ىف لوقيو نايبصلاو ءاسنلا لتق نع ُهَّلْيَف هللا لوسر ىهن امك

 ًاريخ نيملسملا نم مكعم نمتو للا ىوقتب مكيصوأ» :ماشلا ىلإ هجوتملا هشيجل

 الو ءاديلو اولتقت الو ءاوردغت ال ؛هللاب رفك نم هللا ليبس ىف هللا مساب اوزغا

 اوعطقت الو ءالخن اوبرقت الو .هتعموصب ًالزعنم الو ءاّيناف اريبك الو .ةأرما

 . ؟ءانب اومدهت الو ءارجش

 . ةيناسنإلا تاقالعلا
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 رشاعلا بلطللا
 دصعلاب ءافولا ىف

 ءافولاب مالسإلا رمأ مث نمو .ةيماس ةفصو ميرك قلخ دهعلاب ءافولا

 :ىلاعت هللا لوقي ةفيرشلا ةيوبنلا ةنسلاو ميركلا نآرقلا ىف كلذ دروو دهعلاب

 هللا دهعبو ف :لجو زع لوقيو. "4 دوقعلاب اوفوأ اونمآ نيذألا اهيأ اي
 :هنأش لج لوقي .هسفن ىلع هعطقي امع لوئسم ناسنإلاو 224 اوفوأ

 .©04 ًالوُعسُم َناَك َدْهعْلا نإ دهَمْلاب اوُقوَو ظ
 : هلي هللا لوسر لاق :لاق .باهش نبا نع قاحسإ نبا ىور دقو

 معنلا رمح هب ىل نأ بحأ ام افلح ناعدج نب هللا دبع راد ىف تدهش دقل»

 . «تبجأل مالسإلا ىف هب تيعد ولو

 ركذاو 9 :ىلاعتو هناحبس هللا لوقي .ءايبنألا قلخ نم دهعلاب ءافولاو

 . #9 دعولا قداص ناك هنإ ليعامسإ باتكلا ىف

 : لجو زع هلوقب اوحلقأ نيذلا نينمؤملا ىلاعتو هناحبس هللا فصيو

 .4 نوعار مهدهعو مهتانامأل مه نيذّلاو ل»

 ١. :ةيآلا «ةدئاملا ةروس )١(

 .61١؟ :ةيآلا «ماعنألا ةروس (؟)

 ."14 :ةيآلا «ءارسإلا ةروس (؟)

 ,65 ةيآلا «ميرم ةروس (4)

 .8 :ةيآلا «نوئمؤملا ةروس (6)
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 نآرقلا ىعنو باودلا رش وهو لب امومذم نوكي دهعلا ضقني نم نأو

 لوقي .مهنيبو ُهَّ# هللا لوسر نيب ناك ئذلا دهعلا مهضقن دوهيلا ىلع ميركلا
 2 نومي ال مهف اورقك نيد هللا دنع باَوذدلا رش ّنِإ ظ :ىلاعت هلل

 . 04 نوفي المهور لَك يف مهدهع دوضفتي مث مهنم تدهاع نيذأ
 مل اونَمآ نيذّلا اًهيأ اي 8١ :ىلاعت لاق .ريبك مثإ دهعلا ضقن ىفو

 .©204 َنوُلعفَت ال ام اوُوفَت نأ هللا دنع اَْقَم ربك 2 نولعفت ال ام َنوُنوُفت

 :ءايوقألا عم همارتحاك ءافعضلا عم دهعلا مارتحا

 الف «ءايوقألا عم همارتحاك ءافعضلا عم دهعلا مارتحاب رمأي مالسإلا نإ

 ايفا اناا نعال ل اهدي يش نإ يرو لرجل في دوك
 دعب اوُفوَأَو 9 :ىلاعت لوقي .هنع ىهنم كلذ نآل «ةنايخ الو ةعداخم الف

 مكيلع هللا متلعج دقو اهديكوت دعب ناميألا اوضقنت الو مثدهاع اذإ هللا

 دعب نم اهلزَع تضَقَن يتّلاك اونوكت الو 69 نولعفت ام مّلعي هللا نإ اليفك

 امن ةمَأ نم ئبرأ يه ةَمَأ نوكت نأ مكديب الخد مكناميأ نوذختت اًناَكنَأ ةَو

 مَع َنئأستلو ءاشي نم يدهيو ءاشي نم لضي نكلو ةدحاو َةّمَأ مُكَلَعَجَ هلل

 .ه5 286 :ناتيآلا «لافنألا ةروس )١(

 .7 27 :ناتيآلا ء«فصلا ةروس (؟)

 (ها/)



 اًهتوبث دعب مق َلزَعَف مكديب الخد مُكَناَميَأ اودختت الو 60 َنوُلمعت مسك
 .©04 ميظع باع مُكَلو هللا ليبس نع مُتددص اَمب ءوّسلا اوُقوُدَتو

 :صنلا نمضت دقو

 لجو زع هللا نأل «هديكوت دعب هضقن نع اًيهنو دهعلاب ءافولاب رمأ )١(
 .هب ءافولا ىلإ ىعدأ اذهو هل نماضو ظفاحو هيلع ديهش

 ةأرملاب هضقني مث هدهع مربيو دهاعيو فلحي ىذلا ةيآلا تهبش (؟)

 دهعلا ضقنف ءهلحت مث امكحم هلتفتو اهلزغ لزغت ىثلا ءاقمحلا

 «تاعامجلاو لودلاو دارفألا نيب تالصلا ككفت ىلإ ىدؤت ةقامح

 .ريبدت داسفو ريكفت ءوس نع الإ اذه امو

 ظافحلا نم دبال لب دهعلا ضقن ىف اًببس ةرثكلا وأ ةلقلا نوكت ال (؟)

 دساحتلاب هدابع ىلتبا ىلاعت هللاف «هب كسمتلاو دهعلا ىلع

 نم ىريل كلذب مهربتخاو ضعب ىلع روهظلا مهضعب ةلواحمو

 .اهاوه ىضتقمب لمعيو اهءارو قاسني نممب اهفلاخيف هسفن دهاجي

 «ةعيدخلا ىلع ءاوطنالاب دقعلا دقعو دهعلا ضقن نمل اديعو (:4)

 طوقسلا كرادم ىلإ ىوهيف همدق لزتو ثوبثلا دعب راهئيف داسفلاو

 تناه وأ تناك مدق ىأ ةدحاو مدق للز نأب ناذيإلل مدقلا درفأو

 تلقن تلز اذإ مدقلا نألو «ةريثك مادقأب فيكف «ميظع روذحم

 .رش لاح ىلإ ريخ لاح نم ناسنإلا

 ١١( :تايآلا «لحنلا ةروس 9١ - 54.
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 ءافولا ناك مث نمو «ةناهملا ىلإ ىدؤيو ةناكملاب ىرزي دهعلا ضقنف

 نم هيف امل مالسإلا ىف ةيناسنإلا تاقالعلا اهيلع موقت ىتلا سسألا نم دهعلاب
 هيلإ فدهت ام اذهو «تاقالعلا نيسحتو تالصلا ىلع ءاقبولاو طباورلا ةيوقت

 .رارقتسالاو نمألا هيلع فرفريو هدوست لضاف عمتجم ءانبل ةيمالسإلا ةعيرشلا

 :نيملسملا ريغ نم دهعلا ضقن

 دهعلا نيملسملا ريغ ضقن اذإ مهدهع نم لح ىف نوملسملا ريصيو

 عهنراع ىلع طابقا البنك توري ام ذاحمإ نا سا نضلسسللا ةوكير
 مهتماركو

 ناك ىذلا دهعلا نوكرشملا ضقن نأ هلي لوسرلا دهع ىف ثدح دقو

 ىلع شيرق ءافلح ركب ونب تدتعا ثيح «ةيبيدحلا حلص ىضتقمب مهنيبو هنيب
 اذه دريل اًنْشيج هلق لوسرلا زهجف ةعازخ مهو ُهََِّق هللا لوسز ءافلح

 ضعبل مهلتقو دهعلا مهضقن مغر مهعم اًحمس ُهَّليَ# لوسرلا ناكو «ناودعلا

 «؟مكب لعاف ىنأ نونظت ام» :مهل لاق نيح ًالماش اوفع مهحنمو نيملسملا
 فسوي ىخأ هلاق ام مكل لوقأ» :لاق .ميرك خأ نباو ميرك خأ اريخ :اولاق

 .«(نيمحارلا محرأ وهو مكل هللا رفغي مويلا مكيلع بيرئت ال) :هتوخول

 لهأ نأ نوملسملا ملع اذإ امأ «مهدهع دهعلا لهأ ضقن اذإ اميف اذه,

 «نوملبلا اهبلع وصي ةنعاق عيركلا' نآرقلا عضو ذقن «هضقنل نودعتسي دهعلا

 اوس ىلع مول يال نارج موف نب نفاض ان 12 : ىلاعت هللا لوقي
 نيرو 4 ا

 0 0-0 .204 َنيِئاَحْلا بحي ال هللا

 .0/ ةيآلا «لافنألا ةروس )١(
 0 تنل تأ زلتان ظلاوكمسلالاان, اياسان.ر '!كتيحاع

 ؛ لستم ٠ م ع
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 ةيمالسإلا ةعينرشلا هيلإ تعد ام. ىلع ريسلا ىلع نوملسملا صرح دقو

 .دهعلا لهأ نم ذبنلا اوفاخ اذإ

 ةيواعم نيب ناك :لاق رماع نب ميلس نع دواد وبأو ىذمرتلا ىوربو

 هءاجف «مهازغ دهعلا ىضقنا اذإ ىتح «مهدالب وحن ريسي ناكو ادهع مورلاو

 وه اذإف رظنف «ردغ ال ءافو» ربكأ هللا :لوقي وهو نوررب وأ «سرف ىلع لجر
 هلم هللا لوسر تعمس :لاقف هلأسف ؛ةيواعم هيلإ لسرأف «ةبتع نب ورمع

 ىضقني ىتح اهلحي الو «ةدقع دشي الف دهع موق نيبو هنيب ناك نم" :لوقي
 .ةيواعم عجرف . !ءاوس ىلع مهيلإ ذبني وأ ءاهدمأ

 ىراضلا اهلاقق ىف مويلا ةراضحلا ىعدت ىتلا لودلا هيلع ام. اذه نيأو

 .ىلإ اهئوجلو دوهعلا نم اهللحتو «ةدابإلا ىف ةحماجلا اهتبغرو بوعشلل
 مدعو ءاهتوقب اهدانتعاو ءديرت نمب عاقيولا ليبس ىف عادخلاو شغلا ببلاسأ

 ٠ نكت مل ولو قرطلا ىنشب اهيلع ةرطيسلا اهتالواحمو ةفيعضلا لودلاب اهثارتكا
 نم مالسإلا هررق ام نيبو ةيوتلملا ةرعولا لبسلا هذه نيب ناتش ؛ةعورشم
 .ناسنإلا ةماركب دادتعالاو «ةقلطملا ةلادعلا
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 ثلاثلا ثحسللا

 ةيناسنإلا تابجاولاو قوقحلا ىف ةاواسملا ىف

 ةيمالسإلا ةعيرشلا ىف

 نم ساساك ةيمالسإلا ةعيرشلا ىف ةاواسملا ىف ثيدحلا انلوانت نأ قبس

 قوقحلا ىف ةاواسملل ثحبلا اذه درفنف دوعنو ةياعتإولا تابوعلا نما

 فيرعت درون نأ انيضتقي اذهو «ةيمالسإلا ةعيرشلا ميلاعت ءوض ىف تابجاولاو

 قحلا ردصم ندكلا مل نيقفازلاو قحلا ردصم ركذن مث «بجاولاو قحلا

 نم لوألا بلطملا هلوانتيس ام اذهو «ىمالسإلا هقفلا ىف هتاميسقتو هتاقالطإو

 لبق ةدئاس تناك ىتلا عئارشلاو ملاعلا فقوم حضون مث ؛ثحبلملا اذه

 بلطملا هنمضتيس ام اذهو «تابجاولاو قوقحلا ىف ةاواسملا أدبم نم مالسإلا

 .أدبملا نم ةيمالسإلا ةعيرشلا فقوم لوانت دقف ثلاثلا بلطملا امأ «ىناثلا
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 لوألا بلطملا

 ىمالسإلا هقفلا ىف بجاولاو قحلا ىف
 :ناعم هل ةغللا ىف قحلا :قحلا فيرعت

 .نيقي ىلع هنم راص يأ - ءاحلا مضب - قحي رمألا قح :لاقي -

 . بجو ىأ - ءاحلا رسكب - قحي ءىشلا قح :لاقيو -

 . لطابلا دض :ةغل قحلاو -

 .زاجملا دض ةقيقحلا اًضيأو ءهيمحت نأ كيلع بجو ام ةقيقحلاو

 نأ ىأ «توبنلاو بوجولاو نيقيلا ىلإ عجرت ةددعتم ناعم هل قحلاف

 .تباثلا ءىشلا وه قحلا

 صاصتخالاو بوجولاو توبثلا ىف اهرصح نكمي اَذِإ قحلا رصانعف

 اًئيش ىمحي ال ناسنإلا نأ رهاظلا نمو ءاهردصم ناك اّيأ ةيامحلاو زاثئتسالاو

 . ةحلصم هيف هل ناك اذإ الإ

 :نييعرشلا حالطصا ىف قحلا

 اهررقي راثئتسالاو صاصتخالا ليبس ىلع صخشل ةئباث ةحلصم وه

 . ميكحلا عرشملا

 اذإ الإ اًقح ربتعت ال صخشلل ةتباثلا ةحلصملا نأ فيرعتلا نم حضاوو

 . ةيامحلا اهحلمو عرشملا اهررق
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 :ىمالسالا هقفلا ىف قحلا تاقالطإ

 .صاخو ماع :ناقالطإ ىمالسإلا هقفلا ىف قحلل

 :ماعلا قالطإلا :لوألا

 ىضتقمب - صخشلل نوكت ةحلصم وأ «نيع لك لمشيف قحلا قلطي

 اهنع لوانتلا وأ هل اهلذب وأ «هريغ نم اهحنم وأ ءاهب ةبلاطملا ةطلس - عرشلا

 ىلع قلطيو ؛هسفن كلملا ىلع قلطيو ؛ةكولمملا نايعألا ىلع قحلا قلطيف -
 قحو ميلعتلا قحك «ةيرابتعالا رومألا ىلع قلطي امك «حلاصملاو عفانمل
 :ةيرخلا

 :صاخلا قالطإلا :ىناثلا

 ةيدايتعالا حلاصملا هب داريف «عفانملاو نايعألا لباقم ىلع قحلا قلطي

 قحو «ةيالولا قحو «قالطلا قحو ءراملا قحو «ةعفشلا قحك ؛ةيعرشلا
 .صاصقلا

 مدع وأ اهئافيتسا ىف ةيرحلا هل نوكتو صخشلل 70 تبثت قوقحلا هذهو

 ش . اهتافيتسا

 :بجاولا فيرعت

 بجو هنم - مزل ىأ - ءىشلا بجو نم لعاف مسا :ةغللا ىف بجاولا

 .تبثو مزل قحلا بجوو «مزل ىأ عيبلا

 مدعو هظفحو هتاعارم ناسنإلا مزلي ام لك وه :اًحالطصا بجاولاو

 .نيرخآلل عرشلا اهحنم ىتلا قوقحلا نم هب ساسملا
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 اًبجاو تقولا سفن ىف ئشني هنإف ءاّقح ررقي امنيح عرشلا نأل كلذو
 ىف قحلا اذه مارتحا وه بجاولا اذهو «قحلا اذه وحن ةفاك سانلا ىلع اررقم

 .هل ةموسرملا دودحلا قاطن

 الأ سانلا ىلع بجوي ام ءىش ىف صخشل تباثلا ةيكلملا قح ًالثمف

 نوناقللف كلذ اولعف نإف «فالتإ وأ .ءبصغ وأ «ةقرسب هكلم ىلع اودعتي

 مزلتسي قحلا نإف اًضيأو ءاهنع اًضيوعت وأ ءاهكلامل نيعلا درل لخدتلا ةطلس

 رضي ال ثيحب هقح لمعتسي نأ وهو «هسفن قحلا بحاص ىلع رخآ اًبجاو

 :قحلاردصم

 اهباحصأل قوقحلا تبشت ىتلا ةهجلا وه :انه قحلا ردصمب دوصقللا
 .اهب عاتمتسالاو اهلامعتسا قح مهحنمتو

 ةنسلاو باتكلا :اهرداصمو ةيمالسإلا ةعيرشلا وه ؛قوقحلا ردصمو

 اعيرشت اهنوك مكحب ةيمالسإلا ةعيرشلا نأل كلذو ؛سايقلاو عامجإلاو
 اًقولخم دبع هرابتعاب ناسنإلا نأ اهساسأ ةيئيد ةرظن قوقحلا ىلإ رظنت اًيوامس

 لج هللا ةدارإ تءاش نكلو ؛«قوقحلا نم اًمح كلمي ال هنإف ؛هنأش لج هلل

 .ةمعنو هنم ًالضفت قوقحلا نم ءاش ام هل لعجي نأ هنأش

 قفو دارفألل قلاخلا ةحنم وه :ةيمالسإلا ةعيرشلا ىف قحلاف ءاذه ىلعو
 نيبتو هددحت ىتلا ىهو :ةعيرشلا ديلو قحلاف ؛ةعامجلا حلاص هب ىضقي ام
 . هلامعتسا لاجم
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 ةاعارمب مهقوقحلا دازفألا لامعتسا ةيمالسإلا ةعيرشلا تديق اذه ىلعو

 لامعتسا ىف ةيرحلا قلطم درفلل سيلف ؛ةعامجلاب رارضإلا مدعو ريغلا ةحلصم
 ةعامجلا ةحلصمب كلذ ئف ديقم وه لب «ءئش هتاطلس .نم:دحي ال ثيحب هقح

 .ريغلإب رارضإلا مدعو

 ظ :نيبجاو مزلتسي ةعيرشلا ىف قحلاف

 هل اوضرعتي الو صخشلا قح اومرتحي نأ سانلا ىلع بجو :امهلوأ

 ب ايس انا مش ودل قاتم ناد جكلاو :امهيناثو

 نيب كلذ ىف قرف ال ءقوقحلا رئاس ىنعملا اذه ىف ىوتسيو «نيرخآلاب رضي
 ْ , )7 صاخ قحو ماع قح

 :نيبجاو مزلتسيو «ناسنإ لكل لصألا ىف تباث - الشم - ةيرحلا قحف

 لخدتي الف ةيرحلا.ىف .درفلا قح اومرتحي نأ تاموكحلاو سانلا ىلع اًبجاو

 دنعو كلذ ةماعلا ةحلصملا تضتقا اذإ الإ هتيرح نم دحلل مهنم دحأ

 رضي ال اميف هتيرح لمعتسي نأ هسفن قحلا بحاض ىلع اًيجاوو «ةرورضلا

 مس قتلا اذه تل نأ اقيلخ ناك هن لامعشما اءاسأ نمو. 4: هويغ

 ىمالسإلا هقفلا ىف لخدملا اًضيأو ١١4١ ص ؟ج ىنازاتفتلل حيضوتلا ىلع حيولتلا عجار )١(
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 :ىمالسالا هقفلا ىف قوقحلا ماسقأ

 فاضي نم رابتعاب اهومسق ذإ ؛«ةريثك ماسقأ ىلإ قوقحلا ءاهقفلا مسق

 ىلإ هعفن صوصخو اعيمج سانلل قحلا عفن لومش رابتعاب وأ «قحلا هيلإ

 : ماسقأ ةعبرأ

 .ىلاعت هللا قح )١(

 .دبعلا قح (؟)

 قح ىلع بلاغ هللا قحو «دبعلا قحو «هّللا قح هيف عمتجا قح (*)
 .دبعلا

 قح ىلع بلاغ دبعلا قحو «دبعلا قحو «هّللا قح هيف عمتجا قح (؛)
 . هللا

 :ىلاعت هللا قح (1)

 الو «هعفن لومشو هرطخ مظعل ىلاعت هللا ىلإ بسيف «دحأب صاصتخا ريغ

 ةحلصم مسقلا اذه قوقح ضعب ىف درفلل نوكي نأ ةفصلا هذهب هنوك ىفني

 . ةصاخ

 :ةينامث ىلاعت هللا قوقحو

 موصلاو «ةالصلا :لثم - هعورفو هللاب ناميإلاك :ةصلاخ تادابع -

 . ةاكزلاو
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 .رطفلا ةقدصك - لاملا نم ءىش لذب ىأ - ةنؤملا ىنعم اهيف ةدابع -

 .برشلا دحو «ةقرسلا دحو «انزلا دح - دودحلاك - ةصلاخ ةيوقع -

 : هَ هلوقل ءهنم هثاريم نم هثوروم لتاق نامرحك - ةرصاق ةبوقع -

 لوتقملل هيف عفن ال هنأل هلل اًقح اذه ربتعا دقو ««لتاقل ثاريم ال»

 ببسب ثاريملا نم هنامرحب لتاقلا ىلع اًمرغ هيف نأل ءةبوقعو -

 . هتيانج

 ةرافكو ءأطخلا لتقلا ةرافك : لثم - ةبوقعلاو ةدابعلا نيب ةرئاد قوقح -

 .ناضمر ىف رطفلا ةرافكو «نيميلا

 .رامثلاو عرزلا ةاكزو ءرشعلاك «ةنؤملاو ةدابعلا نيب ةددرتم قوقح -

 .جارخلاك ةبلاغ ةنؤملاو «ةنؤملاو ةبوقعلا نيب ةددرتم قوفح -

 - سانلا نم دحأ ةمذ ىف بجت ال ىأ - اهتاذب ةتباثو ةمئاق قوقح -

 ام نأل - ضرألا نطاب ىف دجوت ىتلا نداعملاو مئانغلا سمخك

 هلل مح نوكي ىلاعت هللا تح وه ىذلا داهجلا ىف ءادعألا نم ذخؤي

 فراصمل سمخلاو «نيمئاغلل ةمينغلا سامخأ ةعبرأ لعج هنأ الإ ىلاعت
 01 9 5 28 - للاسو

 نأف ءيش نم متمنغ امنأ اوملعاو :ةعركلا ةيآلا اهتددح ةئيعم
 ه م ماما ةهو م مام مو اس ير 0 7 2

 نباو نيكاسملاو ئماتيلاو ئبرقلا يذلو لوسرللو هسمخ هلل

 د

 . ضرألا نطاب ىف دجوت ىتلا نداعملا مئانغلا لثمو , #27 ليبسلا

 )١( :ةيآلا «لافنألا ةروس 4١.
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 :ىتأي ام هتحت جردني قوقحلا نم عونلا اذه نأ مدقت امث انل نيبتيو

 . اهعاونأب تادابعلا (1)

 .اهعاونأب ةيلاملا ةلودلا دراوم (ب)

 .ةرصاقلا وأ ةصلاخلا تابوقعلا (ج)

 هلل اًّمح عاونألا هذه لعج تازيمم نم هنأ ةيلاتلا ةرقفلا ىف نيبنسو

 .«. .وفع الو ءاربإ الو حلص اهيف زوجي ال هنأ» :ىلاعت

 :دبعلا قح (؟)

 «ةعفنمو اًئيع هكلمب عافتنالا ىف كلاملا قح :اهنم ةريثك دبعلا قوقحو

 ةعلسلا ةيكلم ىف ىرتشملا قحو «هب عاب ىذلا نمثلا ةيكلم ىف عئابلا قحو

 بيرقلا قحو ؛اهل ةبجاولا ةقفنلا ىف اهجوز ىلع ةجوزلا قحو ءاهارتشا ىتلا
 ام ةعفشلاب ذخأي نأ ىف راجلا وأ كيرشلا قحو «ةقفنلا ىف هبيرق ىلع جاتحملا

 . ليخد ىبنجأ صخش هارتشا

 :لبعلاو هللا نيب كرتشم قح (؟)
 هنأل ؛فذقلا دحك كلذو «دبعلا قح ىلع بلاغلا وه هللا قح نكلو

 ريهطتو «حلاصلا فيفعلا ةمرح كته ةميرج باكترا ىلع سانلل ًرجر عرش

 دح ةماقإ ىف نوكيف «سانلا ةماع ىلع هعفن دوعي ةميرجلا هذه نم عمتجملا

 ءدبعلا قح اضيأ دحلا اذه ىفو ؛داسفلا نع ملاعلا نوص وه ماع عفن فذقلا

 ؛ماعلا عفنلا هلوانتل هيف ابلاغ هلل قح ناك امنإو «فوذقملا نع انزلا عفري هنأل

 .صاخلا عفنلا نم ارطخخ رثكأ وهو
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 :دبعلاو هللا نيب كرتشم قح (4)

 كلذو «صاصقلا قح لثم هللا قح ىلع بلاغلا وه دبعلا قح نكلو

 «سانلا ْنع مارجإلا رشل اًعفدو هل (رجر ىناجلا ةبوقع وهو «هلل اًمح هيف نأل

 ,204 بابلألا يلوأ اي ةاَيَح صاصققلا يف مكلو 9 + لام هللا لوقت اذهل

 ىلع صاصقلا ىنبم نأل :هللا تح ىلع ابلاغ دبعلل اًقح اًمضيأ هيف نكلو
 نيعلاو ,سفنلاب سفنلا نأ اهيف مهيلع انبتكو )> :ىلاعت لاق «لثملاب ةبوقعلا
 حورجللاو ءنسلاب نسلاو نذألاب نذألاو ,فنألاب فنألاو «نيعلاب

 .دبعلا قح ناحجر اهانعم ةبوقعلاو ءازجلا ىف ةلثامملا هذهو 204 صاصق

 ؛لتاقلا مدب ةبلاطملا قح ناك كلذ ىف دبعلا قح حيجرت ىلع ءانبو

 كسمت اذإ وفعلا ىف قح رمألا ىلول سيلو «هيلع ىنجملا ىلول هنع وفعلا قحو
 . صاصقلاب مدلا ىلو

 ىف هنإف عمتجملا ىف مالسلاو نمألا ددهي !رطخ ىناجلا حبصأ اذإ امأو

 افع نإو باقعلا رمألا ىلو قح نم حبصيف ىلاعت هللا قح بلغتي ةلاحلا هذه

 . مدلا ىلو

 ىذلاو «ىلاعت هللا قوقحب قحلي هللا قح هيف بلغ ىذلا كرتشملا قحلاو

 :نيقح ىلإ قوقحلا عجرت كلذبو «دبعلا قوقحب قحلي دبعلا قح هيف بلغ

 .دبعلا قحو هللا قح

 )١( :ةيآلا «ةرقبلا ةروس 8/!ا١.

 :ةيآلا «ةدئاملا ةروس (؟) 48.
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 :دبعلا قوقحو هللا قوقح ىلع ةبترتملاراثآلا

 لالخإلا ىلع بترتملا ءازجلا وه ميسقتلا اذه ىلع ةبترتملا راثآلا مهأ

 «ريزعتلاو ءدجلا» ىهو ةماعلا ةبوقعلا هللا ىقح ءازجف .قوقحلا هذهب

 «ةصاخلا ةبوقعلا وه :دابعلا قوقح ءازجو « ثاريملا نم نامرخلاو ةرافكلاو

 امهنيب رودي ام وأ ءهفلتأ امع اًضيوعت نامضلا وأ «ريزعتلاو صاصقلا ىهو

 .شرألاو ةيدلاك

 :هلللا قوقح ىف ةيوقعلا تازيمم

 مسالة ةلووودع اس ردوا هنآ

 ةئرول قحلاو «ءاهب ىناحلا ةثرو بقاعي الف «ثراوتلا اهيف ىرجي الو (؟)

 .اهب ةبلاطملا ىف هيلع ىنجملا

 .رمألا ىلو ىلإ ضوفم ةبوقعلا هذه ءافيتسا رمأ نأو ()

 ترركت اذإ دحاو الإ ىئاجلا ىلع ماقي الف «لخادتلا اهيف ىرجيو (4)
 . ةيانجلا

 :دبعلا قوقح ىف ةبوقعلا تازيمم
 )١( حلصلاو ءاربإلاو وفعلا اهيف ىرجي هنأ .

 .هيلو وأ هيلع ىنجملا ةثرول ةبسنلاب ثراوتلا اهيف ىرجيو (؟)

 .؟لخادتلا اهيف ىرجي الف» ةيانحلا رركتب اهيف ةبوقعلا رركتو (9)

 .هيلو وأ هيلع ىنجملا ىلإ ضوفم اهئافيتسا رمأ نأو (؟)
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 :دابعلا قوقح ميسفت

 .ةيلام ريغ ىرخأو ةيلام قوقح ىلإ دابعلا قوقح مسقنت

 ةقفنلا قحك - اهعفانمو لاومألاب قلعتت ىتلا ىهف :ةيلالا قوقحلا امأ

 هبيرق ىلع جاتحملا بيرقلاو اهجوز ىلع ةجوزلاك رخخآ ىلع صخشل ةبجاولا

 .راقع نم هراج وأ هكيرش هعاب امل ةعفشلاب نذإلا ىف عيفشلا قحو ءرسوملا

 قحك «لاملاب قلعتت ال ىتلا قوقحلا ىهف :ةيلاملا ريغ قوقحلا امأو

 ةيبرت ىف مألا قحو «عورشملا ريغ ررضلا ببسب اهجوز نم قالطلا ىف ةجوزلا

 مدعل جاوزلا خسف ىف ةجوزلا ىلو قحو ءاعرش ةررقم هتايح نم ةرتف اهلفط

 .اهل جوزلا ةءافك

 :ىلاملا قحملا ميسفت

 .اًينيع قمح نوكي دقو ءايصخش اًقح نوكي دق ىلاملا قحلاو

 ءرخآ صخش ىلع صخشل عرشلا هررقي ام وهف ئصخشلا قحلا امأ

 هررقي ام وهف ىنيعلا قحلا امأو . .نيدملا نم نيدلا ليصحت ىف نئادلا قحك

 نيعلاب قلعتم نهترملا قح نإف «نهرلاك - نيعم ءىش ىلع صخشل عرشلا

 كلذ ىف مدقم وهو «نيدلا اذه نهارلا ددسي مل اذإ هئيد اهنم ىفوتسي ةنوهرملا
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 :نوتاقلا ىف دارغألا قوقح ميسقت

 :ماسقأ ةثالث ىلإ لودلا ىف دارفألا قوقح نوناقلا ءاملع مسقي

 .ةماعلا فئاظولا ىلوتو باختنالا قح اهمهأو : ةيسايسلا قوقحملا )١(

 .ءارشلاو عيبلاب لماعتلاو لمعلاو جاوزلا قحك :ةيندم قوقحو (؟)

 ردصمو «ةلودلا قفارمب عافتنالاو ىأرلاو نيدلا ةيرحك :ةيناسنإو (")

 . اهيغلتو قوقحلا ئشنت ىتلا ىهف ةيعيرشتلا ةئيهلا وه قوقحلا هذه

 ىناثلا بلطملا

 ملاعلا فقوم ىف
 مالسإلا لبق قوقحلا هذه نم

 سمش ٌعوزب لبق ملاعلا ةلاح فشتسنو ىقتسن : خيراتلا ىلإ انعجر اذإ

 ناسنإ نيب قرفت عئارشو «ملاعلا عاقب ىطغي افيحو اًملظ اندجول مالسإلا

 ىف ةدمتعم ريغ «ىرخأ عفرتو ةفئاط لذتستو «كاذ مرحتو اذه بهتف رخآو

 زكتري ميلس أدبم الو .ىدهي عاو ىح ريمض الو «فصنم لقع ىلع كلذ

 تناك ىتلا عئارشلا نم ةلثمألا ضعب ىلي اميف قوسنو .لدعلاو قحلا ىلع

 . مالسولا ءىجم لبق ةدئاس
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 :لتهلا ىف

 بسحب سانلا نيب لضافتلا ررقت نييمهاربلا دونهلل ةسدقملا بتكلا

 نييمهاربلا ةليصف قلخ دق امهارب نأ ركذتف «ىلوألا مهتأشنو مهرصانع

 هعارذ نم ؛ 16501178 ١ نييرتشكلا ةليصفو همف نم 28065

 نيزوبنملا وأ نييئاروسلا ةليصفو ءهذخف نم (« ال2035 » نييئابسيفلا ةليصفو

 الع ام وه اهرهطأو ءاضعألا فرشأ ناك املو «همدق نم ؟ 90100358 01
 اوردحنا نم اًعيمج سائلا فرشأ ناك كلذل ءاهلفسأ ناك ام اهطحأو «ةرسلا

 طحأو هيعارذ نم اوردحنا نيذلا لضفلا ىف مهيلي مث ءامهارب مف نم

 مسقتو .همدق نم نوردحنملا مث هذخف نم اوردحنا نيذلا ةيناسنإلا لئاصفلا

 فرشو ةقبط لك ةلزنم بسحب تاقبطلا هذه نيب ةيناسنإلا فئاظولا مهبتك
 فارشإلاو ةيئيدلا فئاظولا - فئاظولا ىقرأ نييميهاربللف ءاهتيمهأو ةفيظولا

 بعشلا ةيامحو ةيبرحلا فئاظولا نييرتشكللو ...اياحضلاو حباذملا ىلع

 ةعارزو مانغألا ةيبرت ىلع مايقلا نييئابسفللو «نمألا بابتتسا ىلع لمعلاو

 ةفيظو الإ ىلعألا ديسلا مهطعي ملف نوذوبنملا امأو «ةراجتلا نوئشو ضرألا

 سجر كلذ قوف مهو ءاهركذ قباسلا تاقبطلل اًمدخ اونوكي نأ ىهو ةدحاو

 .©7مهترهاصم الو مهتلكاؤم الو مهسمل حصي الف «سجنو

 :نانويلا

 نم اوقلخ دق راتخم بعش مهنأ نودقتعي مهؤامدق ناك دقف نانويلا امأ

 اوناك ىتلا ىرخألا بوعشلا اهنم تقلخ ىتلا رصانعلا نع فلتخت رصانع

 - فراعملا راد ط ١ ص دحاولا ديع ىلع روتكدلل مالسإلا ىف ةاواسملا باتك مجار )١(

 .أرقا ةلسلس
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 عيمجب اودوز دقو ةيناسنإلا ولماك مهدحو مهنآو «ربربلا» مسا مهيلع نوقلطي

 بوعشلا امأ «ةدارإلاو لقعلا ىوق نم ناويحلا نع ةيناسنإلا هب زاتمبي ام

 لئاصف نع اريثك ديزت ال «ىوقلا نع ةدرجم .ةيناسنإلا ةصقان ىهف ىرخألا
 مهادع نمو نيينانويلل نوكت ةدايسلا نإ :نولوقي كلذل ةجيننو . . ماعنألا

 اودري نأ نانويلا ىلع بجاوو ؛مهتمدخل نيرخسم مهل ءاقرأ نونوكي «ربربلا)

 .ةعورشم نوكت ضرغلا اذهل نشت برح لكو ؛ةليسو لكب ةلزنملا ىلإ ربربلا

 :نامورلا

 عيمج نم ىنامورلا ريغ درجت ةيعامتجالا مهمظنو نامورلا نيناوق تناك
 ةعيضو ةيناسنإ ةليصف نم هنأ ىلع هيلإ رظنتو قوقح نم نامورلا هب عتمتي ام

 .نامورلل اًقيقر نوكيل الإ قلخي مل هنأو

 :دوهيلا

 «ةكئالملا نم لضفأ هللا دنع ربتعم ىليئارسإلا نأ ؟ا)دوملتلا ىف ءاج

 قلخ دق «ليئابرابأ» ماخاحلا لاقو .توملا قحتسي اًيليئارسإ برضي نم نأو
 ايندلا تقلخ نيذلا دوهيلا ةمدخل اًقئال نوكيل ناسنإلا ةئيه ىلع ىبنجألا هللا

 هتروص ىلع ناويح اًراهنو اليل همدخي نأ ريمألا بساني ال هنأل ءمهلجأ نم

 امزلم تسلف نييحيسملا نم اناكو ةمداحن وأ ىدوهي مداخ تام اذإف ةيناويحلا

 تاناوبحلا نم اًناويح دقف هرابتعاب لب اًناسنإ دقف هرابتعاب ىزاعتلا هل مدقت نأب

 .ةرخسملا

 باتكلا ةيسمايس بتك - ةرهاقلا راد ط - "0 - 78ص - لئارسإ ةعيرش دوملتلا عجار )١(

 .14 مقر
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 نأ حصي الو ناسنإ ريغ مهبهذم نع جراخ لك دوهيلا ربتعي امك

 ىلع روظحمو . . .هيلإ هجوم هللا بضغ نأ نودقتعيو «ةفأرلا هعم لمعتست

 «مهتوادع وأ مهررض اوشخي مل ام مالسلاب اويحي نأ - اًيدوملت - دوهيلا

 اكلم اهيف امب ايندلا نوكت كلذكو «ةيهلإلا ةزعلل نيواسم مهسفنأ دوهيلا ربتعيو

 نأو «ءىش لك ىف فرصتلا قلطم مهل ءطلستلا قح اهيلع مهلو «مهل

 . مهلاومأل دادرتسا ىه لب مهدنع ةقرس تسيل بناجألا نم ةقرسلا

 ابرلا ةطساوب هلام ذخخأو )ىمألا شغب حمسي هنأ دوملتلا ىف ءاج امك

 الو هعدخت الف اًنيش ىدوهيلا كيخأ نم تيرتشأ وأ تعب اذإ نكل شحافلا
 لعجت نأ كنكمأو «ىوعد ىف كمامأ ىليئارسإو ىبنجأ ءاج اذإو «هشغت

 ثدح اذإ - انتعيرش ىضقت اذكه :ىبنجألل لقو «لعفاف اًحبار ىليئارسإلا

 ىبنجألا ةعيرشل اًقفو كلذ كنكمأ اذإو دوهيلا اهيف مكحي ةنيدم ىف اذه

 ىف نكمتت مل اذإف «كتعيرش ىضقت اذكه لقو ءاحبار ىليئارسإلا لعجاف

 ىطعت ال ةيبنجألا ةعيرشلاو «دلبلا نومكحي ال دوهيلا ناك نأب - نيلاحلا الك

 قحلا لعجت ىتح ؛ىبنجألا اذه قح ىف عادخلاو شغلا لمعتساف ءدوهيلل قحلا

 ظ . ىدوهيلل

 مهدنع ةقرس تسيل بناجألا نم ةقرسلا نأو ؛«ءىش لك ىف فرصتلا

 ةرفح نم هجرخي وأ كاله نم ممألا ىقاب نم اًدحأ ذقني نأ دادرتسا ىه لب

 .اهيف عقو

 ىلع ةصاخو - ىرمخألا بوعشلا وزغ بوجو مهرافسأ ىف درو امك

 باقر اوبرضي نأ» ام دلب ىلع مهراصتتا دعب مهيلع بجاوو - ناعنك بعش

 )١( مهريغ هب نودصقي ,
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 نوقرتسيو «مهنم دحأ ىلع نوقبي الف «فيسلا دحب نيغلابلا اهلاجر عيمج

 راقعو لام نم اهيف ام عيمج ىلع ؛«نولوتسيو ءاهلافطأو اهئاسن عيمج

 . «عاتمو

 نيب ةقرفتلا انلجول مهدنع ةسدقملا دوهيلا بتك ىف ءاج ام انعبتت اذإو

 نمو «دوهيلا ريغ مد مهدنع مرتحي الف ءقوقحلا عيمج ىف هريغو ىدوهيلا
 . هتيناسنإ مرتحت الو «هضرعو هلام مرتحي ال هادع

 :نويحيسملا

 دحأ ناك نإ) :«عوسي» مهل لاقو "5 - ”0 - ١4 اقول ليجنإ ىف ءاج

 نأ ردفي داق هين 'ىدسعب ير وا هقال رار هنا زفاو ماو ةابآ نفكو الز ىلإ فأي

 . «ذيملت نوكي

 كئلوأ ىئادعأ امأ - ؟!) :هصن ام ليجنإلا اذه نم ١9 بابلا ىفو

 .(ىمادق مهوحبذاو انه ىلإ مهب اوتأف مهيلع كلمأ نأ اوديري مل نيذلا

 ةدش وأ ءددعلا ةرثك الإ ىحيسملا ىدعت نم ىحيسملا حنمي ال هنأ امك

 نيب قرفيل ءاج هنألو ءافيس لب امالس ىقليل ءاج ام هنأل هلك كلذ «دضعلا

 .ىتم ليجنإ ىف ءاج امك هيبأو نبالاو اهمأو تنبلا

 مالسإلا ةحامس هباتك ىف هدبع دمحم مامإلا لوقي اذه ىلع اًقبلعتو

 ١٠١: 8ص

 ثحت لخدي نيد لك ىلع مايقلا قح اهل ىرت تناك ةميلسلا ةيحبسملا)
 ال ةلماعملا نم بورضب سانلا نود مهعضختو «هلهأ لامعأ بقارت «اهتاطلس

 زجععلا دعب «مهدرط ىلع ةردقلا اهل تمت اذإ ىتح ءمظع امهم ربصلا اهلمتحي
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 نم رايدلا تلسغو ؛مهرايد نع مهتلجأ ( مهليمعتو مهنيد نم مهجارخإ نع

 ,( )مت

 نم ثدح امو «ةيحيسملا دي ىلع نيملسملل اينابسإ ىف ثدح ام لعلو

 ةقرفتلا هذه نع ةروص ىطعي رئازجلا ىف ثدح ام ًريخأو «ىبيلصلا وزغلا

 . ةينيدلا

 :مهتيلهاج ىف برعلا
 ةيناسنإلا لماك بعش مهنأ نودقتعي اوناك دقف مهتيلهاج ىف برعلا امأ

 ةصقان بوعش ؛«مجاعألا» مسا اهيلع نوقلطي ىتلا - ىرحألا بوعشلا نأو

 هيوري ام ائبسحو ؛مجاعألل مهتانب جيوزت اوضفر دقف كلذلو «ةيناسنإلا

 تنب «ةقرحا بطخ زيوربأ ىرسك وهو سرفلا كولم دحأ نأ نم نوخرؤملا
 نأ عم «ديلاقتلا هذهل اعوضخ هترهاصم نامعنلا ضفرف ؛رذنملا نب نامعنلا»

 حلفي ملف هددهف «نامعنلاب ىتأو ءىرسك بضغف «هتالو نم ناك نامعنلا

 نأ ىرسك نظو «بارتلاب همسج ملاعم ىوسو «ةليفلا مادقأ تحت هحرطب رمأف

 نأ ةصيبق نب ئناه نم ىرسك بلطف «برعلا سوفن ىف بعرلا عقويس كلذ
 هشويج تقتلاو «ةيبرعلا ةمألا وزغ ىرسك ررقو اضيأ ضفرف («ةقرحا هجوزي

 .برعلا راصتناو هتميزهب رمألا ىهتناو «برعلا عم

 ذاتسألا قيقحن ؛هدبع دمحم مامولل ٠١7 .1١ ص ةيندملاو ملعلا نيد مالسإلا عجار )١(

 . ىحانطلا رهاط
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 ثلاثلا بلطللا

 ةاواسملا أدبم نم مالسإلا فقوم ىف

 ةيناسنإلا بابجاولاو قوقحلا ىف

 دجو ضرألا ىلع هراونأ تقرشأ امنيح مالسإلا نأ انل حضتي مدقت ام

 هللا هلعج ىذلا ناسنإلا ةماركو قفتت ال ىتلا بلاثملاو تاضقانتملا نم ةعومجم

 رئاس نع هزيمف ءربكفتلاو لقعلا ةمعن هيلع غبسأو «ضرألا ىف ةفيلخ

 هضعب لذتسي وه اذإف «ةداقنم هتدارإلو «ةعضاخ هل اهلعجو «تاقولخملا

 عاونأ ىلإ ىناسنإلا عونلا دارفأ مسقيو «فيعضلا قح ىوقلا بلسيو ءاضعب

 ءريمض الو لقع نم هب جتحي ليلد هل سيل «هتاعزنو هتاوهشو هءاوهأ ىضرت

 ناسنإلا بلسي ام سنإلا نيطايشل نيزت اهتوربجو اهنايغطب سفنلا ىه امنإو

 . ضرألا ىف هتفالخ لطعيو هتيناسنإ

 هعيمج ىناسنإلا عمتجملا دعاوق ىسرأف «كلذ لك دجوف مالسإلا ءاج

 قوقحلا ىف رشبلا عيمج نيب ةاواسملاو لدعلا اهماوق ةميلس ةيوق سسأ ىلع

 .كلذ ىف مالسإلا ىأر ىلي اميف عبتتو .تابجاولاو
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 ةقرغضتلا مرخآو ناسنإ نيب ةقرضتلا مالسإلا ضفر : ألوأ
 :«كيرصتعلا

 ,مهتقلخ لصأو مهنيوكت ىف نوواستم اعيمج سانلا نأ مالسإلا ررق

 بعش هنم قلخ ىذلا ناكملا نم فرشأ ناكم نم ةعامج وأ بعش قلخي ملف

 ةالصلا لضفأ هيلع هلوسر ةئسو ىلاعت هللا باتك نيبف «ىرخأ ةعامج وأ رخآ

 لضف الف «بارت نم مدآو « مدآ نم اوقلخ اًعيمج سانلا نأ مالسلا ىكزأو

 عفني امب هيلإ برقتلاو هللا ىوقتب الإ هيلع هل ةزيم الو «رخآ ىلع صخشل

 .اعيمج سانلا

 ىقنأو رك نم مُكاَنقّلَح اَنِإ سانلا اهَأ ايإ» :ىلاعت هلوق أرقا

 ميل هلل نإ ما لا دنع ْمُكمرخأ نإ اوال َلئاقو اًبوُمش ْمُكاَنلَعجَو
 . 010 ريبَخ

 نم مُكقَلح يدا مكب اونا الا اًهيأ اي ) :ىلاعت هلوق أرقا مث

 .©04 ءاسنو اريك الاجر امهنم ْثبو اهجوز اهنم قلخو ةدحاو سفن

 مدآ نم اوقلخ اًميمج رشبلا نأ اتحضوأ دق نيتميركلا نيتيآلا نأ دجن

 كلذب تلطبأف بارتلا نم قلخ مدآ نأ امك «مدآ نم تقلخ ءاوحو ؛ءاوحو

 بسحب ىرشبلا سنجلا نيب ًالضافت نومعزي نيذلا نيرتفملا تاءارتفاو تاءاعدا

 ىلع ناسنإل لضفلا نأ تنيبو «هلام وأ هناطلس وأ ههاج وأ ءهعون وأ هسج

 .ةرخآلاو ايندلا ريخ حلاصلا لمعلاب هيلإ برقتلاو هللا ىوقتب نوكي امإ رخآ

 حلا : ةيآلا «تارجعحلا ةروس ()

 ١. :ةيآلا ءءاسنلا ةروس (؟)
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 مك انقل ان ساّنلا اهيأ اي : ةميركلا ةيآلا لوزن ببس ىف (١)ىور دقو

 ادنه ابأ» اوجوزي نأ ؛ةضايب ىنب» رمأ هيف هللا لوسر نأ 4 ئشنأو ٍرَكَذ نَم

 لجو زع هللا لزنأف !! انيلاومل انتانب جوزن : ُهَ# لوسرلل اولاقف «مهنم ةأرما

 اهعضوو اهباصن ىلإ رومألل درو «ةقرفتلا ربادل اًعطق ..ةبآلا هذه

 ظ . ىعيبطلا

 نإ سانلا اهيأ» :عادولا ةبطخ ىف مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق أرق مث
 ىلع ىبرعل سيلو .بارت نم مدآو مدآل مكلك ءدحاو مكابأ نإو ءدحاو مكبر

 ىلع ضيبأل الو ءضيبأ ىلع رمحأل الو ىبرع ىلع ىمجسعل الو ؛ىمجع
 مكنم دهاشلا غلبيلف الآ ..دهشاف مهللا تغلب له الأ ؛ىوقتلاب الإ لضف دوسأ

 .(«بئاغلا

 ديس هب قطن يذلا فيرشلا ثيدحلا اذه هيف أرقت ىذلا تقولا ىفو

 دالبلا ىف نآلا ىرجي ام رظنا . .اًئرق رشع ةعبرأ نم برقي ام ذنم نيلسرملا

 اكيرمأو ابوروأ ىف امك - هنول ببسب ىرشبلا سنجلل داهطضا نم ةرضحتملا

 كئنيح كنكمي . . .ةقرفتلا هذه ىلإ وعدي رحخآ ببسل سيلو - ايقيرفأ بونجو

 هديري عمتجم ىأو ءاعيمج سانلل مالسإلا اهلفك ةراضح ىأ فرعت نأ

 نأل «ةيبصعلا نع اًديعب اًيوق اًمطاعتم اًطبارتم اًعمتجم ىري هنإ :مالسإلا

 بقاوع, ىلإ ىدؤتو باوصلا قيرط 0 «قحلا نع نيعألا ىمعت ةيبصعلا
 ؛ةيبصع ىلإ اعد نم انم سيل» :هلوقب هع هللا لوسر ىهن كلذلو «ةميخو

 00 ا

 )١( ج ىبطرقلل نآرقلا ماكحأل عماجلا مجار ١١ ص5٠0”2 711١.
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 :هريغ ىلع ناسنإلا ليضمت

 رحبلاو ربلا ىف مهانلمحو مدأ ىبب انمرك دقلو 9: : ىلاعت هلوق أرقا مث

 . "04 اليضفت انقلخ نمث ريثك ىلع مهانلضفو تابيطلا نم مهانقزرو
 ربلا مهل للذ «مدآ ىنب مرك هنأ سانلل دكؤي هنأش لج هللا نأ دجن

 دق ىلاعت هنأو .اسبلم وأ ابرشم وأ ًالكأم اهب نومعني تابيطلا مهحنمو رحبلاو

 زييمتلاو لقعلاب - رويطلاو تاناويحلاك قلخلا نم ريثك ىلع ناسنإلا لضف

 كلذ دعب حصي الف .مهل قلخلا رئاس ريخستو «ةئيهلا نسحو مسجلا لادتعاو

 نم ىرخأ حاون نم همرحيو اهنيعب ةايح هيلع ضرفي نأو ءاّناسنإ رخسي نأ

 هفريو لامعألا سعتأ ىف هيقشي وأ ءمنغلاب ىظحيو مرغلاب هصخي نأو «ةايحلا

 . هللا قلخن ام جهانمب هسفن

 ةفاك سانلا نم اهفقومو «ةيمالسإلا ةعيرشلا ىأر انل نيبتي اذه نمو

 - مهريقفو مهينغ مهفيعضو مهيوق ؛مهرمحأو مهرغصأو مهدوسأو مهضيبأ
 تاغللا نم اهريغ وأ ةيبرعلا قطن نم «نايدألا نم هزيغب وأ «مالسإلاب ناد نم
 مهبر نأ امك «مالسلا هيلع مدآ وهو ؛دحاو مهوبأو ءدحاو مهلصأ لكلا

 ,11 :ةرقبلا» « وه الإ هلإ ال دحاو هلإ مكهلإو إ» دحاو

 :ةيسايسلا قوقحلا نم مالسالا مقوم :ايناث

 كون : ةيآلا ءءارسإلا ةروس )00(
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 مهرمأو ةالصلا اوماَقَأو مهبرل اوباجتسا نيِذَّلاَو » :ىلاعت هلوق ربدت

 اوباجتسا نيذلا ءالؤه حدتما دق هنأش لج هللا نأ دجن .21044 مهنيب ئروش

 لخأو رواشتلا هساسأ مهرومأ ىف تبلا ناكو «ةالصلا اوماقأو «ناميإلا ءادنل

 ةرواشملاو رومألا ىف ةرواشملا جهنم وهو «جهنملا اذهل حدم اذه ىفو . .ءارآلا

 :ريخلا ضار كخا نه

 هللا باتك هررق يذلا ساسألا وه ةمألا رومأ ىف بعشلا ىأر ذخأو

 :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوسرل هلوقب ىلاعت

 لقلاطيغ طق تحلو مهل "ات هلل نب همز اميف)
 اف رْمَألا يف مهرواشو مهل رفغتساو مهنع فعاق «©كلوح نم اوضقنال

 . © َنيلكوتملا بحي ِهّللا نإ هللا ىَلَع لُكَوتَف تمرع

 ؛هباحصأ ةرواشمب هيبنل ىلاعت هللا نم رمأ «مهرواشو» :ىلاعت هلوقف

 نم هب ىدتقيلو «هباحصأ بولق فلأتيل هع هيبن هب رمأ هللا نإ :ليق دقو

 رومألاو «بورخلا نم ىحسو هيف لزني مل اميف ىأرلا مهنم جرختسيلو «هدعب

 هريغف مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلل ةبسنلاب اذه ناك اذإو «كلذ ريغؤ «ةيئزجلا

 ةمأالا نأش رارقتسا ىف ةميظع راثآ نم اهيلع بترتي ال «ةرواشملاب ىلوأ

 .اهيف ماظنلا بابتتساو

 )١( :ةيآلا ءىروشلا ةروس 78.

 .هّللا نم ةمحربف ىأ :ةمحر امبف (؟)

 ) )4.كلوح نم اوفرصنا

 1١68. :ةيآلا «نارمع لآ ةروس (6)
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 ريغ ىف ةصاخو - رومألا ضعب ىف هباحصأ رواشي ُهّيَع ىبنلا ناك دقو

 ف اهماسقأ عيمج ىلع ىلاعت هللا دنع نم ةلزنم ماكحألا نأل «ماكحألا

 .هوركملاو مارحلاو حابملاو بودنملاو ضورفملا

 ةقلعتملا حلاصملا ىف هباحصأ مالسلاو ةالصلا هيلع راشتسا هنأ تبث دقف

 مهنم ذخأي له ءردب ىف نيكرشملا ىرسأ نأش ىف مهل هتراشتساك بورحلاب

 لوألا ىأرلاب مالسلا هيلع ذخأف :نايأر كانه ناكو ؟مهلتقي مأ مهكرتيو ةيدفلا

 . مهادافو

 رثكأ اذحأ نكي مل» :لاق - هنع هللا ىضر - ةريره ىبأ نع ىور قر

 . (هّْيَي هللا لوسر نم هباحصأل ةروشم

 ؛ىلعألا قيفرلا ىلإ هلاقتنا دعب مالسلا هيلع هتباحص هب ىدتقا دقو

 نأ ىلإ اورواشتف ؟ةفيلخلا نوراتخي نممو «ةفالخلا رمأ مهلباق ام لوأ ناكو

 ةمألا تقفاوو - هنع هللا ىضر - قيدصلا ركب ىبأ رايشخاب ىأرلا ىهتنا

 .هرايتخا ىلع ةيمالسإلا

 ةقفاوملا ىهو «ةعيبلا هساسأ ةيمالسإلا ةلودلا ىف ةفالخلا ىلوت ناك دقو

 ةفيلخ حبصأ «هل ةعيبلا تمت اذإف . . .ةلودلا رومأ نيعم صخعش ىلوت ىلع

 .رضاحلا تقولا ىف تاباختتنالا اهنيعب ىه ةعيبلا هذهو ؛مهيلع

 : مهلاتق ىلع ركب ىبأ ىأر .رقتساف نيدترملا رمأ ىف ةباحصلا رواشت امك
 ىلع جارخلا عضو ىف اورواشت امك - مهنع هللا ىضر - ةباحصلا هقفاوو

 ناك دقو ..ماشلاو رصمو قارعلا ىضارأك رمع ةفالخ نمر ةحوتفملا ىضارألا

 «حابر نب لالبك ةباحصلا ضعب هفلاخو - هنع هللا ىضر - رمع ىأر اذه
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 جارخلا عضوو هيأرب اوذخخأ ىتح - هنع هللا ىضر - مهشقاني لاز ام هنكلو

 ٠١(. - ال نم تايآلا) رشحلا ةروس ىف ءاج امب الدتسم ىضارألا هذه ىلع

 «ةحيصنلا نيدلا» نإ لب «عيمجلل ةلوفكم تناك ةيسايسلا قوقحلاف

 . .رومألا ىف هيأر ىديي اًيباجيإ نوكي نأ ةلودلا ىف صخش لك ىلع بجيف
 ىنإ سانلا اهيأ) :ةفالخلا ىلوت نيح - هنع هللا ىضر - ركب ىبأ لوق أرقا

 تنك نإو ؛ىنونيعأف قح ىلع تنك نإف ؛مكريخب تسلو مكيلع تيلو
 هتبقارمو «هعم ماحتلالا بعشلا نم بلطي هنأ دجت .(2..ىنوموقف لطاب ىلع
 نع دعتبا نإ ههيجوتو هداشرإو هتنواعمو قح ىلع ناك نإ هدييأت مث

 .قحلا قيرط

 نم هعابتا بجي ام مهضعب هل نيب نإف «هريغ رمألا ىلو راشتسا اذإو
 :ىلاعت لاق «كلذ عابتا هيلعف «نيملسملا عامجإ وأ هلوسر ةنس وأ هللا باتك

 نإف مكنم رمألا ىلوأو لوسرلا اوعيطأو هللا اوعيطأ اونمآ نيذلا اهيأ اي

 مويلاو هللاب نودمؤت متنك نإ لوسرلاو هللا ىلإ هودرف ءىش ىف متعزانت
 .© اليوأت نسحأو ريخ كلذ رخآلا

 :ةيندملا قوقحلا نم مالسالا فقوم :اثلاث

 قحو «ميلعتلا قحو «لمعلا قحو «لماعتلا قح :اهتلثمأ نمو

 ش . جاوزلا

 :لماعتلا ةيرحو لمعلا ةيرح ()

 بئادلا لمعلاب الإ ىقرت ال ممألا نأ ملعي هنأل «لمعلاب مالسإلا رمأ

 هللا ىريسف اولمعا لقو 8# :لاقف اهدارفأ نم لصاوتملا دهجلاو ءرمتسملا
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 نم اولكو اهبكانم ىف اوشماف 9 :لاقو- .# نونمؤملاو هلوسرو مكلمع
 لماعلا لعجو .هب اًثورقم هللا بح لعجو ؛لمعلا كراب هنإ لب 4 هقزر
 لمعلا مالسإلا لعج دقلو . .ةدابعلل عطقنملا نم لضفأ هللا ضئارفل ىدؤملا

 «ىرخأل هيطعيو لمعلا نم ةفئاط مرحي ملف «عيمجلل ةلوفكم لماعتلا ةيرحو

 .ملسملل هلفك ام هل مالسإلا لفك دق ملسملا ريغ نإ لب

 : لَم هللا لوسر ىلوم عفار ىبأ قيرط نم ىور ام كلذ ىلع لدي امجو
 هيلإ تلصوف ءاّعيب هل عيبي وأ ةفلس هفلسيل ىدوهي ىلإ هلع هللا لوسر ىنثعب
 «نهرب الإ هفلسأ الو هتعياب ال هللاو :لاقف هَ ىبنلا هب ىنلسرأ امب هتربخأف

 :مالسلا هيلع لاقف «ىدوهيلا لاق امب هتربخأف هَّْيَق ىبنلا تيتأف

 ىف نيمأ ءامسلا ىف نيمأل هللاو ىنإو ؛هتيضفل ىنفلسأو ىنعياب ول هللاو»
 . هيلإ ديدحلا ىعردب بهذا ضرألا

 هارتشا ماعطب ىدوهي دنع هنوهرم هعردو ىفوت هَ ىبنلا نأ ىور امك

 ريغو ملسملا ؛عيمجلل ةلوفكم لماعتلاو لمعلا ةيرح نكت مل ولف «هلهأل

 هريغ ىطعي نأ ةجرد ىلإ لصيو «هلام ىمني ىدوهيلا اذه ناك امل «ملسملا

 هس نمار يهز هلع لوشرلا نط زا نسا اشيا كفرت وا اقل

 هذه ىلإ لصو املو «ىمن امل هل ةلوفكم لمعلا ةيرح نكت مل ولف «؛ةلودلا
 نأ نع ىدوهيلا عنتما امل عيمجلل ةلوفكم لماعتلا ةيرح نكت مل ولو ؛ةجردلا

 جرد دقو «ةيمالسإلا ةلودلا لظ ىف شيعي وهو «هبلط ام ُهََْف لوسزلا ىطعي
 اذه ىلجت دقو «نيملسملا ةمثأ نم مهدعب نمو «نودشارلا أدبملا كلذ ىلع

 ءرصمو «قارعلاك «ةفلتخملا دالبلا نيملسملل تحتف امدنع مات حوضوب

 لك مهل اوكرتو «مهلامعأ ىف دالبلا هذه لهأ اورقأف «سلدنألاو «ماشلاو
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 ىف لظ عرازلاو ءهرجتم ىف رجاتلاو ؛هعنصم ىف لظ لماعلاف ؛مهتطشنأ
 رابك نإ ىتح «طاشن ىف مهيلع قيضي ملو «قوقح مهنم بلست مل هتعرزم
 سلدنألا ىف ةيمالسإلا ةلودلا تباصأ ىتلا ةسكنلا اوربتعا ابوروأ ىف نيركفملا

 حتفلا ءاول لمحي ناك ىذلا ىراضحلا ومنلا ىف ترثأ «ةراضح ةسكن

 ىف ةلادعلا ئدابم قبطيو ؛ عيمجلل تايرحلا لفكي ناك يذلاو «ىمالسإلا

 هيلع ناك ام ىلإ زيامتلاو داهطضالا داع ةسكنلا تءاج املف ءاهروص ىمسأ
 . ىمالسإلا حتفلا لبق

 :ميلعتلا قح (ب)

 رمأف .ةعامج مأ اًدرف ناسنإلا ةايح ىف رثأ نم ملعلل ام مالسإلا فرع

 قلخ ىذلا كبر مساب أرقاإ» :ىلاعت لاق .نآرقلا نم تلزن تايآ لوأ ىف هب

 ام ناسنإلا ملع ملقلاب ملع ىذلا مركألا كبرو أرقا قلع نم ناسنإلا قلخ
 ال نيذلاو نوملعي نيذلا ىوتسي له :لاق امك ..4ملعي مل

 ىف ةيماسلا ةعيفرلا هتلزنم ىلع ةلالد ملعلاب هنأش لج مسقأ امك . .# نوملعي

 :ةضيرف هلعج هلع لوسرلا نإ لب .4 نورطسي امو ملقلاو ن» :هلوق
 ةمألا تفرع دقلو . . . ةملسمو ملسم لك ىلع ةضيرف ملعلا بلط» :لاقف

 ىف رشتنت ةيملعلا تاقلحلاو «سرادملا تناكف هل تباجتساف كلذ ةيمالسإلا
 تناكو «ةفلتخملا ملعلا عورف تلمش ىنح اريبك ًراشتنا ةيمالسإلا لودلا عوبر

 ثتناكو «قحلا ىلإ لوصولا اهساسأ عيمجلا نيب ةمات ةكرح ىف ىرجت تاشقانملا

 ضرغلا ققحتي ىتح ؛ةيمالسإلا ةلودلا ءافلخ نم رمأب مجرتت فراعملا
 مكادقلخ انإ سانلا اهيأ اي» :ىلاعت هلوق ىف مالسإلا هب ىدان ىذلا ىمسألا

 هعبتي بوعشلا فالتخاف .© اوفراعتل لئابقو ابوعش مكانلعجو ىثنأو ركذ نم
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 رشبلا عفني ام رخآلا نم لك سابتقا كلذ ىلع بترتيو «فراعملا فالتخا

 نأ مكاحلا ىلع عيمجلل وه قحلا اذهو «مدقتيو روطتيو ىرشبلا عمتجملا ىقريل

 اذه ىف نواعتلاو رؤآتلا تاعامجلا ىلعو «لبسلا هل ذدختيو «لئاسولا هل ئيهي

 نم ردق ىلعأ ىلإ لوصولل هتاقاط لك لذبي نأ درفلا ىلعو ءاًضيأ لاجملا

 . ةفرعملا

 :جاوزلا (ج)

 نمو# :هنأش لج لاقف «عيمجلل اًقح هلعجو «جاوزلا مالسإلا عرش

 ةدوم مكنيب لعجو اهيلإ اونكستل اجاوزأ مكسفنأ نسم مكل قلخ نأ هتايآ
 اي” :لاقف ُهِكَ# لوسرلا رمأو .«نوركفستي موقل ثايآل كلذ ىف نإ ةمحرو

 نصحأو رصبلل ضغأ هنإف .جوزتيلف 2')ةءابلا مكنم عاطتسا نم بابشلا رشعم

 . ”«ءاجو هل هنإف موصلاب هيلعف عطتسي مل نمو ؛جرفلل

 ؛ةياعرلاو ةيانعلاب هطاحأو «ىضارتلا ىلع دقعلا اذه مالسإلا ماقأ دقو

 ىف ةيرحلا مهل كرت لب «لاجملا اذه ىف نيملسملا ريغ ىلع مالسإلا قيضي ملو
 اذكو مهدنع ةرقتسملا هدعاوقو جاوزلا رمأ ىف هنودقتعيو هب نوئيدي ام قيبطت

 ىنلا ةيمالسإلا ةعيرشلا ومس ىلع ليلد كلذ ناكف «ثاريملاو قالطلا رمأ ىف

 باحرلا اهيف قيضي ال مالسإلا ةلود باحر ىف اًعيمج سانلا عستل تءاج

 ءافو ةلودلا لداب املاط ةنينأمطلاو ةحارلاب الإ رعشي الو «ملسملا ريغ ىلع

 قوت

 .ةيلاملاو ةيئدبلا ةيحانلا نم جاوزلا ىلع ةردقلا )١(

 .ةياقو : ءاجو 000
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 تايرحلا» ةيناسنإلا قوقحلا نم مالسإلا فقوم :اًعبار
 :2كماعلا

 قحو ةلودلا قفارمب عافتنالاو «ىأرلاو «نيدلا ةيرح :اهتلثمأ نمو

 قرف ال عيمجلل ةماعلا تايرحلا ةفاكب ةمات ةيانع مالسإلا ىنع دقو ىضاقتلا

 رايد ىف ةماقإلا قح حنم ىبنجأو نطاوم نيب الو ءملسم ريغو ملسم نيب

 .ءاوس لكلا . .دوسأو ضيبأ الؤ ةأرماو لجر نيب الو نيملسملا

 :نيدلا ةيرح

 ىف نوشيعي نيذلا نيملسملا ريغ ةدلاخلا ةحمسلا هميلاعتب مالسإلا حنم

 سوجملا وأ «باتكلا لهأ نم اوناك ءاوس - ةدابعلا ةيرصح نيملسملا رايد

 ىكرأو ةالصلا لضفأ هيلع دمحم ةلاسرب نيفرتعم اوناك ءاوسو «نيئباصلا

 «مالسإلا اهعسو فئاوطلا هذه لك ءاهب نيفرتعم ريغ اوناك وأ «مالسلا

 مهتادقتعمل ضرعتلا وأ «ساسملا نود هضرأ ىلع شبعت نأب اهل حمسو

 .دوهعلا ىلع نيظفاحم اوماد امو «مهتدابع رودو «مهتاسدقمو ؛ةينيدلا

 نم دشرلا نيبت دق نيدلا ىف هاركإ ال 9» :هنأش لج لوقي كلذ ىفو

 ناسنإ لكل نأو «نيدلا ىف هاركإ كانه سيل هنأ ةيآلا تنيب دقل ,20© ىغلا

 نأ دعب هيضتري ىذلا قيرطلا هلقعو هريكفتو هرايتخاو هتدارإ ضحمب راتخي نأ

 نيبو «لطابلا نيبو قحلا نيب «ةلالضلا قيرطو ىدهلا قيرط سانلل هللا نيب

 . مالظلا نيبو رونلا

 .مهريغب نيملسملا ةقالع ىف ةيآلا هذه لوزن ببس حاضبإ ىتأبس )١(
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 ضرتعي مل كلذك نيعم نيد قانتعا ىلع اًناسنإ مالسإلا ربجي مل امك

 دق هنأ < هنع هللا ىضر - ىلع نع ىور «نيد ىلإ نيد نم هلاقتنا دنع هقيرط

 «ىنارصن رخآلاو ؛ىدوهي امهدحأ ءاقدنزت دق نالجر هتفالخ ءانثأ هيلإ عفر

 هللا مرك - كلذ لاق امنإو ««نيد ىلإ نيد نم لوحتي هوعد» :ىلع لاقف

 ؛نايدألا نم ءاشي ام راتخي نأ مهنم صخش لك قح نأ نمؤي هنأل - ههجو

 هلوسر ةنسو ىلاعت هللا باتك هردصم أدبملا اذهب ناميإلا اذهو «بهاذملا وأ

 .مالسلاو ةالصلا هيلع

 :ىأرلا ةيرح

 ىدبي لكلاف «ةيمالسإلا ةلودلا ىف عيمجلل ىأرلا ةيرح مالسإلا لفك

 سسأ ىلع اًيئبم ىأرلا اذه ماد ام اضرتعم وأ ءاديؤم - ةلودلا رومأ ىف هيأر

 ىف هيلع لوصحلا ىف هدهج ناسنإلا لذبي نأو «هيلإ ىدؤتو «هجتنت ةميلس

 ىلع مالسإلا ثح دقلو لق هلوسر ةنسو ىلاعت هللا باتكب ةفرعملا نم راطإ

 هلف باصأف دهتجا نم» : هيف لوسرلا لاقف «داهتجالاو ثحببلا اذه لثم

 هدهج رجأ وهو رجأ ئطخملل ناك امثإو (رجأ هلف أطخأف دهتجا نمو «نارجأ

 مكحلا ىلع فرعتلاو «ةباصإلا رجأ هيلإ فاضي رجألا اذه بيصمللو «هبعتو

 ام ةمات ةيرحب ىأرلا ءادبإو داهتجالا ىلع عيمجلل ثح اذه ىفو «ىعرشلا

 ىذلا ىأرلا ضفري مالسإلا دجت كلذلو «ةياردو لع نع اني ىأرلا اذه ماد

 هللا ىف لداجي نم سانلا نمو 9 :ىلاعت هللا لوقي ثيح كلذ ىلع ىنبي ال

 ىف هل هللا ليبس نع لضيل هفطع ىناث ريم باتك الو ىده الو ملع ريغب

 .© قيرحلا باذع ةمايقلا موي هقيذنو ىزخ ايندلا
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 هجوم سانلا ىف بطخ - هنع هللا ىضر - رمع نأ ىوري ام انبسحو

 رمع اي :هل تلاقو ةأرما تفقوف ..«ءاسنلا روهم ىف اولاغي الأ» : مهل

 جد لادبتسا متدرأ نإو» :ىلاعت هلوق تلت مث ««تنأ انعنمتو هللا انيطعيأ)

 - رمع لاقف .274 امش هنم اول الف اراطنق نهاَدَحِإ متيتآو جوز َناَكُم
 .رمع أطخأو ةأرما تباصأ : - هنع هللا ىضر

 ىناثلا ىرجهلا نرقلا ىف ترشنتا ىتلا ةيهقفلا سرادملا ىلإ ةرظن لعلو
 انيطعت ةفلتخملا ملعلا عورف ىف ءاهقفلا نيب تراد ىتلا تاشقانملاو «ثلاثلاو

 ةقيقحللا هذه ىف اًقمع

 :ةلودلا قفارمب عافتنالا ةيرح

 نم ةماعلا ةلودلا قفارم لكب اوعتمتي نأ نيملسملل مالسإلا حابأ امك

 ناك دقلو «ملسملا ريغل كلذ حابأو «ةماع تامدخو سرادمو روسجو رطانق

 ام مهيلعو انل ام مهلا :مهتلماعمو مهقوقحو باتكلا لهأ نشب ُهَع هلوق

 فرعي ال نيد هنأو ةيهانتملا مالسإلا ةلادع تبثت ةخسار ةيوق ةدعاق «انيلع

 ىلإ رظنا مث «زييمتلاو لقعلا هللا هعدوأ ىذلا ناسنإلا مركي نيد هنأو «تمزتلا

 ذإ اضيأ مهقوقحو مهتلماعمو سوجملا نأش ىف مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق

 ؛(مهحئابذ ىلكأ الو مهئاسن ىحكان ريغ باتكلا لهأ ةنس مهب اونس» : لوقي

 ال مهنأ مغر تابجاؤ نم انيلع ام مهيلعو قوقح نم انل ام مهل اضيأ ءالؤهف
 .هب نوكرشيو هللا نودبعي

 )١( :ةيآلا ىاسنلا ةروس 7١؟.



 عبارلا ثحبلملا

 نيملسملا نيب ةيناسنإلا تاقالعلا سسأ ىف

 تالاجم ىتش ىف مهب ضهنتو «ةزعلاو ةوقلا مهل ققحتو ءىخآتلاو طبارتلا

 :اهنم ةايحلا

 .ةوخألا )١(

 .نواعتلا (؟)

 .داحتالا (")

 .همارتحاو ريغلا ريدقت ىلإ ةوعدلا (4)

 .لاومألا عايضو لالغتسالا نع ىهنلا (5)

 .ىعامتجالا لفاكتلا (1)
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 ةوخأالا ىف

 ىهف «ةطبار ىوقأ نيدلا ةطبار نأ نيبو ةوحخأ نيملسملا نأ مالسإلا ررق

 هب كسمت نم هنأل «ةيبصعلا تاعزن هءازإ بوذت ىوق طابرب هيقنتعم نيب عمجت

 «لالضلا ىواهم ىف ىدرت دقف هنع بكنت نمو .داشرلا ليبس ىلإ | ىده دقف

 امن : ىلاعت هللا لوقي «هّللا ىف نوباحتم ةوخأ كلذب مهو مهعمجي نيدلاف

 .204 ةرخإ نونمؤملا

 دكؤت ةيمالسإلا ةعيرشلاو «ملسملا وخأ ملسملا» : ُهَ# لوسرلا لوقيو
 هلل ةصلاخ ةبحم ملسملا هيخأل ملسملا ةبحمف اهديكوت ىلإ وعدتو ةوخألا هذه

 نأو ءهسفنل هبحي ام هل بحي وهف اهبري ةمعن اهئارو نم ىغبي ال ءلجو زع

 : ُهلَي لوسرلا لوقي «ناميإلا لامك نم بحلا اذه

 اهسفنل بحي ام هيخأل بحي ىتح مكدحأ نمؤي ال هديب ىسفن ىذلاو

 لوق ىف كلذ انل نيبتيو «هبحاصل اًبح امهدشأ هللا ىلإ نيلجرلا بحأ نإو

 . هلي هللا لوسر

 اًبح امهدشأ هللا ىلإ امهبحأ ناك الإ هللا ىف نالجر باحت امو»

 . (هبحاصل

 )١( :ةيآلا «تارجحلا ةروس ٠١
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 ناريجلا ريخو هبحاصل مهريخ هللا دنع باحصألا ريخ» : نع لوقيو

 . هراحلل مهريخ هللا دنع

 سانأل هللا دابع نم نإ» : هّلْيَع لوقي ةيماس ةلزنم هللا ىف نيباحتملل نأو

 (هللا نم مهناكمب ةمايقلا موي ءادهشلاو ءايبنألا مهطبغي ءادهش الو ءايبنأب مه ام

 ريغ ىلع هللا حورب اوباحت موق مه :لاق ؟مه نم انل لق هللا لوسر اي اولاق

 رون ىلعل مهنإو «رونل مههوجو نإ هللاوف اهنوطاعتي لاومأ الو مهنيب ماحرأ

 :ىلاعت هلوق أرقو «سانلا نزح اذإ نونزحي الو «سانلا فاخ اذإ نوفاخي الو

 .# نونزحي مه الو مهيلع فوخ ال هللا ءايلوأ نإ الأ »

 ىناثلا بلطملا

 نواسعتلا ىف

 انوع نوكي نأ مهنم لك ىلعف هللا ىف نيباحتم ةوخأ نوملسملا ماد امو

 ترمأ امك تاعامجو دارفأ عيمتبا نواعتي نأو - هل ادضعو ادعاسو هيخأل

 ىئوقتلاو ربلا ىلع اونواعتو )» :ىلاعت هللا لوقي .كلذب ةيمالسإلا ةعيرشلا

 . 274 باقعلا ديدش هّللا نإ هللا اوفّتاو ناودعلاو مّنإلا ىلع اوواعَت الو
 م 75 7 2 >> ١

 ذخأيف نيملسملا نيب نواعتلا بوجو ررقي ميركلا ىنآرقلا صنلا اذهو

 وه ام لك ىف نواعتلا نوكي نأو «ريقفلا ديب ىنغلاو «فيعضلا ديب ىوفلا

 نونواعتي نمل ديعوو ىهن هيفو ةدعاسملا ىعدتسي ام لك ىف ةدعاسملاو ريخ

 .؟ ةيآلا «ةدئاملا ةروس )١(

 "لف



 اهناينب ضوقيو «ةمألا مدهي نواعتلا اذه لثم نأل «ناودعلاو مثإلا ىلع

 ثح كلذلو «بجاو رمأ ةريخلا هتروصب نواعتلاف «اهرارقتساو اهنمأب لخيو

 : هلوقب هيلع ُهَْكَق لوسرلا

 برك نم ةبرك هنع هللا جرف ايندلا برك نم ةبرك نمؤم نع جرف نما

 . .«هيخأ نوع ىف دبعلا ماد ام دبعلا نوع ىف هللاو ةمايقلا موي

 ثلاثلا بلطللا

 داسحتالا ىف

 ةيانع كلذب تينع ةيمالسإلا ةعيرشلاو «ةزع نم داحتالا ىف املو ةوقلا نم كلذ

 .ةفلألا طابرب نيملسملا نيب طبرتو اهفوفص دحوتو ةمألا لمش عمجتل ةمات

 :ىلاعت هللا لوقي

 هللا تمعن اوركذاو اوقرفت الو اعيمج هللا لبحب اومصتعاو 9

 ىلع متنكو اناوخإ هتمعنب متحبصأف مكبولق نيب فْلَأَف ءادعأ متنك ذإ مكيلع

 مكلعأ هتايآ مكن ِهّللا نّيِي كلَذَك اَهَنَم مكذَقنأَف راثلا نم ةرفح افش

 ,204 نودتهت

 )١( :ةيآلا «نارمع لآ ةروس ٠١7.
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 الو اودحتي نأو مالسإلا ميلاعتب كسمتلا ىلإ وعدت ةميركلا ةيآلاف

 اوركذتي نأ هنأش لج مهرمأي مث «تاوهشلا مهعزانتت الو ةيبصعلا مهقرفت

 ىذلا مالسإلا نيد «ميوقلا نيدلا اذهب ناميإلا ىلإ مهاده ذإ مهيلع هتمعن

 اهنم لعجف اهريقف اهينغو اهفيعض اهيوق لكأي ةنحاطتم ةرفانتم ةمأ ىلع قرشأ
 هللا نيد ىلع مهبولق عمتجت ةفلآاتم ةمأ تراصو اضعب اهضعب بحي ةيخآتم ةمأ

 هللا ذقنأ فلآتلاو بحلاو ىخآتلا اذهبو «هدابع ةاضرم ىلعو «هّللا بح ىلعو

 لكأت ىتلا نتفلا ران نم اهذقنأ «ءضغابتلاو ةقرفلا ران نم ةمألا هذه هناحبس

 داحتالا وهو ةماركلاو ةزعلا ققحي ىذلا قيرطلا ىلإ اهادهو «ممألاو بوعشلا

 دسج مهنأبو ريوصت عورأ هداحتاو مالسإلا طبارت هِيَ لوسرلا روصيو طبارتلاو

 :لوقيف .هب سحي امب نوسحيو.درفلا هب رعشي امب رعشي عيمجلا .دحاو

 اذإ دحاولا دسجلا لثم مهفطاعتو مهمحارتو مهداوت ىف نينمؤملا لثم١

 .!ىمحلاو رهسلاب ءاضعألا رئاس هل ىعادت وضع هنم ىكتشا

 ةوعدلاب سحت نيملسملا نيب فطاعتلاو طبارتلل عئارلا ريوصتلا اذهبو

 اذه ىلع اونوكي نأ اهب نينمؤملل ةيمالسإلا ةعيرشلا نم ةهجوملا ةيوقلا
 .لدابتملا ساسحإلاو ةيفافشلا نم ىوتسملا

 ىف هنأش لج هللا ديحوت نم مالسإلا هب ىدان ام ةدعاقلا ىسرأ دقو

 ةهج ىلإ مهتالص ىف نيملسملا هاجتا مث «هناحبس هللاب كرشلا ذبنو ةدابعلا

 مهنيب زيامت ال ادحاو امص مهتالص ىف مهفوقو مث هلل - ةلبقلا ىهو - ةدحاو

 سابلبو نيعم تقو ىف مارحلا هللا تيب جح مث «ىلاعت هللا مامأ زييمت الو

 بناجب تادابعلاف «نيملسملا عيمج كلذ ىف ىواستي ةنيعم كسانمو «نيعم

 داحتالاب ىصوت دبعلاو دبعلا نيب ةلص اًضيأ ىهف هبرو دبعلا نيب ةلص اهنوك

 .ةاواسملا نم ساسأ ىلع داوتلاو طبارتلاو

)16( 



 عبارلا بلطمللا

 هما رتحاو ريغلا ريدقت ىلإ ةوعدلا ىف
 اذهو حيحص اذهو ريقف اذهو ىنغ اذهف ةريثك تاضقانتمب عمتجملا جومب

 هنم ولخي-ال توافتلاف «ةصقان رمخخآو ةلماك ةيلقع ىوقب عتمتي اذهو ميقس

 هب ئزهتسي امبرو ءرخآلا نم ضعبلا رخسي نأ ىلإ اذه ىدؤي دقو عمتجم

 دجن مث نمو «نحاطتلاو ةقرفتلاب اهددهيو ةمألا ماظع ىف رخني ليبو ءاد اذهو

 نوكت ىتح اًعطاق ايهن ريغلاب ءازهتسالاو ةيرخسلا نع ىهنت ةيمالسإلا ةعيرشلا

 عمتجملا لعجي ام اذهو «ةبئاش اهركعي ال ةيفاص ةقالع هيخأب نمؤملا ةقالع

 : لجو زع لوقي اًمكسامتم

 اخ اووي نأ سوف موق رغم الاول اهل )
 مكسفنأ ('اوزمّلت الو نهنم اريخ نكي نأ ئسع ءاَسّن نم ءاسن الو مهن

 بني مل نمو ناميإلا دعب "”قوسفلا مسالا سب باَقلألاب ”اوزباتت الو
 نإ نَظلا نم اريفك اوبتجا اونمآ يذلا اهْيَأ اي 09 نوملاّظلا مه ككلوُأف

 نأ مكدحأ بحيأ اضعب مكضعب بتغي الو اوسّسحت الو نإ َّْظلا ضعب

 .«046 ميحَّر بات هللا نإ هللا اوُقَّناَو ةومتهركُف اتيم هيخأ محل لكأي

 .اوباعتف اوبيعت )١(

 .ههركي بقلب كريغ ىدانت ال (؟)

 21١١ ”١. :ناتيآلا «تارجحلا ةروس (4)
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 وهو شجنلا نعو ؛ريغلا ةمعن لاور ىنمت وهو دسحلا نع مالسإلا ىهنو

 نعو ضغابتلا نعو «ءارشلا ىف كريغ عقيل ءارشلا دصق نمثلا ىف ةدايزلا
 مهرمأو ضعبلا عيب ىلع عيبلا نع ىهنو «ملسملا كيحخأ ةعطاقم وهو ء«ربادتلا

 ام هيخأ ةرصن ىف ىناوتي الو اضعب مهضعب ملظي ال هللا ىف اًناوخإ اونوكي نأب

 هر للك هاو ههنا زك تانيا وافحا دن يع وفم ألو قح ىلع ماد

 : هلع هللا لوسر لوقي .هيخأل راقتحا هئم ردصي نأ رشلا نم

 مكضعب عيبي الو ءاوربادت الو ءاوضفابت الو اوشاجنت الو ءاودساحت ال»
 الو .هملظي ال ملسملا وخأ ملسملا ءاًناوخإ هللا دابع اونوكو ؛«ضعب عيب ىلع

 بسحب تارم ثالث - هردص ىلإ ريشيو - انه ىوقتلا هرقحي الو هلذخي

 هلامو همد مارح ملسملا ىلع ملسملا لك ؛هاخأ رقحي نأ رشلا نف ئرما

 ش .ملسم هاور (هضرعو

 سماخلا بلطمملا

 لاومأالا عايضو لالغتسالا نع ىهنلا ىف

 ماوق اهنأل «لاومألا ىلع ظافحلا ىلع ةصيرح ةيمالسإلا ةعيرشلا نإ

 .شياعتلا ةليسوو اهبصعو ةابحلا

 نونسحي ال مهنأل ءءاهفسلا ىلإ لاومألا عفد نع ىهني لجو زع هللاف

 هوجو بنجن مهنكمي الو لاملا حلصت ىتلا عفنلا هوجو ىلإ نودتهي الو اهريبدت

 لوقي .هل اًنابثو لاحلل اًحالص لاملا ىف نأل ءهب بهذتو هكلهت ىتلا ررضلا

0490 
 ةيناسنإلا تاقالعلا بادآ 4م



 ماّيق ْمُكَل هللا َلَعَج يتلا مكَلاوْمَأ ءاهفُسلا اوت الو ]» :لجو زع هللا
 .00 ورم لق مهل اولوُكو مهوُْكاَو ايها

 اوربتخي نأ ءايلوألا لجو زع هللا رمأي لاومألا ىلع ظافحلا ليبس ىفو
 هللا لوقي .لاملا ىف هفرصت نسحو هتباجن ىلع اوفقيل هقالخأ ثيح نم ميتيلا

 مهم مكسنا إف حالا اول اذإ تح ئماتيلا ولتباو :ىلاعتو هئاحبس

 ناك نَمَو اوربْكي نأ اًرادبو اًفارسإ اهولكأت الو مهلاومأ مهي اوُعقداَف ادشر

 مهلاومأ مهي معقد اَذِإَف فورعملاب لكاَيلَف اريقف ناك نمو ففعتسِيلف ان
 .04 اً هلابك معاون

 عايضلا نم ةفيعضلا مهتيرذ ىلع نوشخي نيذلا لجو زع هللا رمأيو
 نولوتي نميف هوقتيو هوشخي نأ ةايحلا ةوسق نم مهيلع نوفاخيو ؛مهدعب
 هللا لوقي .ديدش باقع مه ىماتيلا لاومأ نولكأي نم نإف ىماتيلا نم مهرمأ

 مهل اوُفاَح اًفاَعض يرد مهفّلَخ نم اوكرت ول نيدلا شخييلو » : ىلاعت
 امْلُظ ئماَعَيلا لاومأ ولكي نيدلا ّنِإ ص2 اديدس ًالوَق اوُلوقيِلو هللا اوتيل
 .©04 اريعس نولصيسو اراَن مهنوطب يف نولكأي امّنإ

 ءاهفسلا لاومأ ديدبت نع ىهنلا ىلع ميركلا نآرقلا ىف ىهنلا رصنفي الو

 لطابلاب اهلكأ نم ىهنب لاومألا ىلع ظافحلا ليبس ىف لب بسحف ىماتيلاو
 : لجو زع لوقي .اًقلطم اًيهن

 ,ه :ةيآلا ءءاسنلا ةروس )١(

 ." :ةيآلا ءءاسنلا ةروس (؟)

 ٠١., . 9 :ناتيآلا ءءاسنلا ةروس (؟)
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 نم اقيرف اوكا ماكحلا ىلإ اهب اونو لطابلاب مكتب مكلاومأ اولكأت الو )ذ
 .©04 نوم مشو منإلاب ساّنلا لاو

 «هضفرتو لطابلاب ددنتو ؛هديؤتو قحلا ىلإ وعدت ةيمالسإلا ةعيرشلاف

 دارفأ نيب تالصلل عطقو ضيسغب لالغتسا نم هيف ال ابرلا هللا مرح كلذل

 نيب ةوهلا عسوي وهف «هتاقالع ىفو هداصتقا ىف هددهي مهاد رطخو عمتجملا
 مرح مث نمو ءارقف نودادزي ءارقفلاو ىنغ نودادزي ءاينغألاف «ءارقفلاو ءاينغألا

 اذه ىفو «هلوسرو هللا نم برحب هنوتأي نم رذنأو لماعتلا نم عونلا اذه هللا

 هللا لوقي ء«هبكتري نمل ديدش باذعو ديكأ ديالهتو هنايتإ نم ريفنتو ريذحت

 :ىلاعتو هئاحبس

 مثنك نإ اًبرلا نم يقب اَم اورو هللا اوَقّنا اونمآ نيذْلا اَهْيَأ اي»

 مُكَلق مت نإو هلوسرو هللا نم برحب اونذأَف اوُلعْفت مل نإَف 09 نينمؤم
 ٌةرظنف ةرسع وذ َناَك نإو 059 نوُمّلُظُت الو نوملظت ال مكلاومأ سوءر

 204 نومَلعَت مسك نإ مك ريح اوُقدصَق نآو ةرسيم ىآإ

 )١( :ةيآلا «ةرقبلا ةروس ١848.
 ؟ا/ل4 :تايآلا «ةرقبلا ةروس (؟) - 78٠.

)( 



 سداسلا بلطملا

 ىعامتجالا لفاكتلا ىف

 هدنع ناك نمو نيملسملا نيب ىعامتجالا لفاكتلا ىلإ وعدي مالسإلا نإ

 امب ميركلا قلخلا ىلع ملسملا نطويو ؛هدنع سيل نم ىلع هب دعيلف ضئاف
 ىف سرغت ةاكزلاف جاتحملا ةناعإو فيهللا ةثاغإ ىلإ مهوعديو دوجلا مهدوعي
 كلذ ىفو «هلاومأ رامثتسا ىلع لاما بحاصل اهزفح نع ًالضف مركلا سفنلا

 ةاكزو نيدقنلا ةاكزف «ةميرك ةرح ةايح عيمجلل لفكي امب داصتقالل طيشنت

 نيبو مهنيب ةلصلا قثوتو ءارقفلا ةجاح دست مئاوسلا ةاكرو رامثلاو عورزلا

 تايآلا تحضو دقو «هّللا هجو ءاغتبا قدصت نم ءاينغألا نم نإ لب «ءاينغألا

 :ىلاعت هللا لوقي ؛ لجو زع هللا هفعاضي ميظع رجأ نم قفنملل ام ةميركلا

 .004 ةريك فاعضأ ل فعابقاًنسح ارق هللا ضرفي يذل اذ نمإ)
 رارلا نش سس ص

 نيقزاَرلا ريح وهو هفلخي وهف ءيش نم متقفنأ امو إ» :ىلاعت هللا لوقيو
 اوُناَك مكي ءالْوهأ ةكئالملل لوقي ْمُث اعيمج مهرشحي مويو 9

 امو هللا هجو ءاغعبا الإ نوقشت امو : ىلاعت هللا لوقيوا .204نودبعي

 .©4# نوملظن ال مئنأو مكيلإ فوي ريخ نم اوقفنت
 ناك ءاوس رائلا نم ةياقو اهنأ نيبيو ةقدصلا ىلع ُهْلَ# هللا لوسر ثحيو

 اوقتا) : هيلع همالسو هللا تاولص لوقيف «ًريثك وأ ًاليلق ناسنإلا هب قدصتي ام

 .«ةرمث قشب ولو رانلا

 .؟48 ؛:ةيآلا .ةرقبلا ةروس )١(

 .9"7 :ةيآلا ءأبس ةروس (؟)

 . ا :ةيآلا «ةرقبلا ةروس ةرفز



 سماخلا ثحبملا

 لاو هضرعو ملسملا سفن مارتحا ىف

 هيصخأ سفن نم لاني نأ ملسم لك ىلع تمرح ةيمالسإلا ةعيرشلا نإ
 ىلع ملسملا لك» :مالسلاو ةالصلا لضفأ هيلع لوقيف ءاّئيش هلامو هضرعو

 عمتجملا نايك ىلع ظافح كلذ ئىفو ؛(هضرعو.هلامو همد مارح ملسملا

 روعش هيلع بترتي امب هدارفأ نيب تاقالعلا ةيوفقتل ةيرارمتساو هنمأل بابئتساو
 ىقلي اب ضوهنلاو ةيلوئسملا لمحت ىلإ ىدؤي هرودب اذهو «ةنينأمطلاو حابترالاب

 .هجو لمكأ ىلع لامعأ نم ناسنإلا ىلع

 اميف هتيباجيإو عمتجملا عم هلعافتل مئالملا وحجلاو بسانملا حلانملا دجو دقف

 لواحي نم تابوقع ةعيرشلا تعضو كلذل ؛همدقتو هتضهنل هيف مهسي

 ةعامجلا ةدحول ةنايص ضرعلا ىلع وأ لاملا ىلع وأ سفنلا ىلع ءادتعالا

 ةداج نع بكنت ميثأ دتعم لكل ارجرو اهنيب ةقالعلا رصاوأ ىلع اظافحو

 ةفيرشلا ةيوبنلا ةنسلاو ميركلا باتكلا نيبو «ليبسلا ءاوس نع فرحناو قيرطلا

 .ىدتعملا ىلع قبطت ىتلا ةبوقعلا

 :سّمنلا ىلع ةظفاحم لا ليبس ىّمْف

 :نيتبوقع ةيمالسإلا ةعيرشلا ثددح

)١١( 



 نيدْلا اهيَأ اي :هنأش لج لوقي ءصاصقلا ىهو «ةيويند :امهادحإ

 تنألاو دّبعْلاب دبعلاو رحاب رحلا ىلا يف صاصقلا مُكيلَع بتكت اونمآ
 ناك نإ سفنلا نود اميف صتقيو ءاصاصق لتقي لتاقلاف ,20 ىتنألاب

 نأ اهيف مهيلع انبتكوإ» :ىلاعت هللا لوقي .سفنلا نود ام ىلع ءادتعالا

 نسلاب نسلاو نذألاب َنْذَألاَو فنألاب فنألاو ٍنِيَعْلاب نْيعْلاو سْفتلاب سفنلا

 ىتح هريغل رجزو لتاقلل عدار ءازج صاصقلا ىفو «”4 صاصق حورجلاو

 ال امب ءاضغبلاو ةوادعلا لاعشإ نم اهيف امل ةميرجلا هذه باكترا ىلع مدقي ال

 ءامهنم لك ةريشع ىلإ هادعتي لب هيلع ىنجملاو ىنامجلا ىلع هرثأ رصتقي

 رع لوقي 0 ءارج نم مهباصأ امل هووذو هيلع ىنجملا هب رعشي امل ربج

 .204 نق هت مكّلعُل بابلألا يلوأ اي ةاَيح صاصقلا يف مكلو : لجو

 نإ لب ايندلا ىف هيلع عقوي ام ىلع ىناجلا ةبوقع رصتقت ال هنأ :امهينا
 هللا بضغ لوزنو رانلا ىف هديلخت ىهو «ةرخآلا ىف ىكنأو دشأ ةبوقع هيلع
 :ىلاعتو هناحبس هللا لوقي «هل دعأ ىذلا ميظعلا باذعلاو هتنعلو هيلع

 ع هللا بِصَعَو اهيف ادلاَخ منهج َواَرَجَف ادَمَعَعم امؤم لتي نمو )ف

 .«94 اًميظع اباذلع هل دعأو هنعلو

 )١( :ةيآلا «ةرقبلا ةروس 119/8 .
 :ةيآلا :ةدئاملا ةروس (؟) 46 .

 )*( :ةيآلا «ةرقبلا ةروس ١9/4 .
 ) )8:ةيآلا ءىاسنلا ةروس "97 .
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 :سفنلا لتق ةبونقع

 لتفي نأ تمرح امك هسفن ناسنإلا لتقي نأ تمرح ةيمالسإلا ةعيرشلاو

 اذه ضوقي نأ هاهني ميوقت نسحأ ىف ناسنإلا قلخ ىذلا هللاف ءهريغ

 نما :لوقيف ميلأ باذع نم هسفن لتاق رظنني ام هلع لوسرلا نيبيو «نيوكتلا

 اهيف ادلخم (دلاخ اهيف ىدرستي منهج ران ىف وهف هسفن لتقف لبج نم ىدرن
 (دلاخ منهج ران ىف هاسحتي هدي ىف همسف هسفن لتقف امس ىسحت نمو ءادبأ

 ران ىف اهب أجوتي هدي ىف هتديدحف ةديدحب هسفن لئق نمو ءادبأ اهيف ادلخم

 .ملسمو ىراخبلا هاور «ادبأ اهيف ادلخم (دلاخ منهج

 :لام ا ظمح

 نوكي ام ردقيو داصتقالا زكتري امهيلع ناتيوق ناتماعد جاتنإلاو لمعلا
 مدقتلا نوكي هل ريوطتو جاتنإلا ىف ةرفوو هل ةداجإو لمعلا ىف صالخإ نم

 :ىلاعت هللا لوقي .هيلإ تعدو لمعلا ىلع ةعيرشلا تثح مث نمو «ىقرلاو

 .204 ةنونمؤمْاو هلوسرو مكلمع هللا ىريسُف اوُلمعا لوط
 اوغتباو ضرألا يف اورشتناف ةالّصلا تّيِضُق اَذِإَف ل :لجو زع لوقيو

 ًاريخ طق اًماعط دححأ لكأ ام» : هي هللا لوسر لوقيو , 20 هللا لضف نم

 زم لكأي ناك مالسلاو ةالصلا هيلع دواد هللا ىبن نإو هدي لمع نم لكأي نأ نم

 .ىراخبلا هاور اهدي لمع

 )١( :ةيآلا «ةبوتلا ةروس ٠١8.

 :ةيآلا «ةعمجلا ةروس (؟) ٠١.
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 مالسإلا ثح مث نمو ؛ءاحخرلاو مدقتلا دامع امه جاتنإلاو لمعلاف

 ىفو ىداصتقالا روهدتلا ىلإ ىدؤت اهنأل «ةميخو اهتبقاعف ةلاطبلا امأ ءامهيلع '

 هسفن هل لوست نمل ةعدار ةبوقع ميكحلا عرشلا لعج لاملا ىلع ةظفاحملا ليبس

 قرس نمف ءاراهج وأ ةيفخ ءادتعالا اذه ناك ءاوس ريغلا لام ىلع ءادتعالا

 . ةعدار ةبوقع بقوع قيرطلا هعطقب هذخأ وأ ةيفخ هزيغ لام

 :4قرسلا دح

 عطقب هيلع دحلا ةماقإ طورش ترفاوتو ةقرسلا ةميرج بكترا نم بقاعي

 :ىلاعت هللا لوقي هدي

 هللا َنّم لاكن بسك مب ءاَرج اَمُهَيديأاوُمَطْقاَُةَقراسلاَو قراَسلاَو »
 00 .90ميِكح ريع هللا

 ةيفحخخ ريغلا لام ذأ هسفن هل لوست نم لكل عدر قراسلا دي عطق ىفو

 .دحلا طورش فوتست مل نإ عطقلا ريغ ىرخأ ةبوقع عيقوت مكاحللو

 :قيرطلا عطق دح

 ءاراهجرو ةونع لاملا اوذخأو ريغلا ىلع نوحلسم ةعامج ىدتعا اذإو

 اهنمأل نيددهمو ةلودلا ةمظنأ نع نيجراخ- نونوكي هذه مهتميرجب مهنإف

 مهلجرأو مهيديأ عطقتف مرج نم هوبكترا امو قفتت ىتلا ةبوقعلا مهيلع عقوتو

 .38 :ةيآلا «ةدئاملا ةروس )١(
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 نولتقيو ءاولتقو لاملا اوذخأ ن نإ نوبلصيو نولتقيو «لاملا اوذخأ نإ فالخ نم

 اوذخأي مل نإ مهرش هيف نمؤي ناكم ىف نوفنيو ألام اوذحخأي ملو اولتق نإ

 ترفاوت ىتم مئارجلا هذه ىبكترم ىلع تابوقعلا هذه عقوتو ءاولتقي ملو الام
 :ىلاعت هللا لاق .اهتماقإ طورش

 داق ٍضرألا يف نوَعْسَو هلو هللا نوبراحي نيا ءازمج امن

 نم اَوَهنيوَ فالخ نم مهلا مهيديأ عّطقن وأ اوسلصي وأ اوَُي نأ

 الإ ©9 ٌميظع ُباَذَع ةرخآلا يف مهل اينالا يف يزخ مهل كلذ ٍضرألا

 .204 ميحُر روف هللا نأ اومّلعاَف مهْيلَع اوردقت نأ ٍلبَق نم اوبات يذلا

 :ضرحعلا ظمح

 ةئبل ةرسألا نأل «ةقئاف ةيانع اهنيوكتو ةرسألاب ةيمالسإلا ةعيرشلا تينع
 ىف لاعف ءزج ةرسألاو ءاكسامتم اًيوق ءائبلا ناك تحلص اذإف «ةمألا ءانب ىف

 نسحي نأ ىلإ مالسإلا اعد كلذل «هلك دسجلا ملس تملس اذإف عمتجملا دسج

 تاذب رفظلا ىلع ثحو «؛«ساسد قرعلا نأل» اهب نرتقي نم رايتخا ناسنولا

 ناك ةحلاص ةرسألا تناك اذإو ءام اص ءشنلا نوكيل الإ كلذ امو «نيدلا

 ضهنت كلذبو «هلمع ءادأ ىف اًصلخم هدارفأ نم درف لك ناكو كلذك عمتجملا

 ىدتعيو ةرسألا سندي نمل ةعدار تابوقع ةعيرشلا تلعجو ؛مدقتتو ةمألا

 . ىدتعملا اهبكئري ىتلا ةميرجلا فالتحاب تابوقعلا هذه فلتختو ضرعلا ىلع

 )١( :ناعيآلا «ةدئاملا ةروس "“" , 74.
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 :ءانزلا دح

 ترفاوتو اًئصحم ىنازلا ناك نإف «ىناجلا فالتخاب انزلا ةبوقع فلتخت

 ةبوقعلا لماكتب: ىضقي لقعلاو قطنملا نأل «مجرلا هتبوقعف دحلا ةماقإ طورش
 ئرما مد لحي ال» : هلي لوسرلا لوقي .هيلع ةمعنلا لماكتل ناسنإلا اذه ىلع
 ريغب لتقو «مالسإ دعب دادتراو .ناصحإ دعب انز :ثالث ىدحإب الإ ملسم

 .(قح 4

 ركذي ملو كلام نب زعام مجر هلق هللا لوسر نأ ةرمس نب رباج نعو

 .دمحأ هاور .ادلج

 ففخ عرشلا نإف هيلع ةمعنلا لماكتت ملو نصحم ريغ ىنازلا ناك نإو
 ءاهقفلا روهمج دنع ماع ةدم بيرغتلاو اعامجإ ةدلج ةئام اهلعجو هتبوقع

 ىهو «هفورظ عم ىشمتتو هلاجل ةمءالم بيرغتلاو دلجلا اهيقشب ةبوقعلاو

 رخل اهب ناعما اخ هريغل ةرتسارو ترتلا اه للا رخل نع هه

 ام اَمُهْنَم دحاو لك اودلَجاَف ينازلاو ةينازلا )ل :ىلاعت هللا لوقي .ءاعنشلا

 رخآلا مويْلاو هللاب نونمؤت : مسك نإ هللا نيد يف أر امهب مُكدْخأت الو ةدْلَج

 20 نينمؤملا نم ةَفئاَط امهبادَع دهشيلو
 نهل هللا لعج دق «ىنع اوذخ «ىنع اوذخ» : هَ هللا لوسر لوقيو

 'مجرلاو ةئام دلج بيثلاب بيشلاو ةنس ىفنو ةئام دلج ركبلاب ركبلا ًاليسس
 ىضق هِيَ ىبنلا نأ ةريره ىبأ نعو .ىئاسنلاو ىراخبلا الإ ةعامجلا هاور

 .هيلع دحللا ةماقإو ماع ىفنب نصحي ملو ىنز نميف

 )١( :ةيآلا ءروثلا ةروس 7.
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 دوعت مهباسنأ ةنايصو سانلا ضارعأ ظفحب ةيمالسإلا ةعيرشلا مامتهاو

 نم هيوذو هلهأو هسفن ىلع نمأي درفلاف «ةعامجلاو درفلا ىلع هتحلصم

 هلمع ىفف رثؤي ام نانئمطالاو ةيسفنلا ةحارلاب معني كلذبو «نيئباعلا

 ةليضفلا هدوستو ةبحملا همعتف عمتجملا امأو «ةدوجلاب هجاتنإ ىفو صالخإلاب

 .ةايتلا تالاجم ىتش ىف ءانب اًنواعت هنواعت ىلإ ىدؤي امم هنم ةليذرلا ءافتنال

 :فدقلا دح

 عطتسي ملو «انزلاب اًناسنإ فذقي نمل ةعدار ةبوقع ميكحلا عرشلا عضو

 ال ىتحو ءاهنم لانيو سائلا ضارعأ ىلع لواطتي ال ىتح هب هامر ام تابثإ

 هنايك ىف رخديو هناينب ىف رثؤي ام ىمالسإلا عمتجملا ىف ةشحافلا عيشت

 ديك نم اهنوصنو اهءاقن ةرسألل ظفحن ةميرجلا هذه نم عمتجملا ريهطتيو

 ترفاوت ىتم ةدلج نونامث فذقلا ةبوقعو «نيشحافلا ةنسلأ حيحفو نيلوقتملا

 :ىلاعت هللا لوقي .اهتماقإ طورش

 مهودلجاف ءادهش ةَعبرأب او مل مَ تانصْحُملا َنوُمْري نيذلاو إف

 دقو ,©04 نوقسافلا مه كتلوُأو ادبأ ةداهش مهل اولبقت الو لج َنيناَمَث

 . ملسم هاور (تانمؤملا تالفاغلا ثانصحملا فذقو» ةريره ىبأ نع ىور

 «هللاب كرشلا :لاق ؟نه امو هللا لوسر اي :ليق :ثاقبوملا عبسلا اوببتجا»

 «ميتيلا لام لكأو ءابرلا لكأو «قحلاب الإ هللا مرح ىتلا سفنلا لتقو ءرحسلاو

 .ملسم هاور (تانمؤملا ثالفاغلا تانصحملا فذقو

 51 :ةيآلا :رونلا ةروس ()
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 هل اًعدار هاري امب ىناجلا رزعي نأ مكاحللف اًئنصحم فوذقملا نكي مل نإف

 كلذبو «سانلا ضارعأ نم لينلاب مهتنسلأ قلزنت ال ىتح هلاثمأل ًرجازو

 ىلإ ىدؤي امم تاعامجلاو دارفألا نيب تاقالعلا ىوقتو هبوشي ام عمتجملا وفصي

 .ىقرلاو راهدزالا

 :ناسعللا

 اهفذاق دحي نم ةأرملاو ةداهشلا لهأ نم اناكو هتجور جوزلا فذق اذإ

 تاداهش وه ناعللاو «نانعالتي امهنإف هب اهامر ام تابثإ جوزلا عطتسي ملو
 مت اذإو «جوزلا قح فذقلا دح ماقم ةمئاق نعللاب ةنورقم ناميألاب تادكؤم

 :ىفنكلا بهذملا ءاهقف نم فسوي وبأ لاقو «ةنئاب ةقيلطتب امهنيب قرف ناعللا
 نآرقلا نيب دقو «ناعمتجي اال نانعالتملا» : هلع هلوقل «ةدبؤم ةمرح هيلع مرحت

 : ىلاعت هللا لاق : ناقل ةيفيك ميركل

 ةداهشف مهسفنأ ذل ءادهش مهل نكي ملو مهجاوزأ نومري م
 هللا تنعل نأ ةسِماَخْلاَو () نيقداصلا نم هن هّللاب تاداهش عبرأ مهدحأ

 ٍتاداهش عبر دهشت نأ باَدَعْلا هن ًاردُيو 60 َنييِذاَكْلا نم ناك نإ هيلع
 نم ناك نإ اَهيَلَع هللا بضع نأ ةسماخلاو 9 0 َنيِبذاَكْلا نمل نإ هّللاب
 .27 نيقداصلا

 ةيرسألا ةلصلا لظت نأ ىلع مالسإلا صرح ىدم قبس امم انل نيبتيو
 دعستو نامألاو نمألاب معنت ةيوق ةكسامتم دارفألا نيب تاقالعلاو ةيفن
 ةنايصو ناردألا نم عمتجملل ريهطت تابوقعلا لعجو نانئمطالاو رارقتسالاب
 .هضرعو هلامو همد مارح ملسملا ىلع ملسملا لكف لكف «رايهنالاو ككفتلا نم هل

 )١( تايآلا :رونلا ةروس : 6-5
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 سدالاسلا ثحبملا

 ةمذلا له 'ب نيملسملا ةقالع ىف

 دقع ىضتقمب كلذو «مالسإلا راد ىف نيملسملا عم نيملسملا ريغ ميقي دق

 هتيرذ ىلعو ىمذلا ىلع ىرسي ءاهقفلا روهمج ىري امك ىدبأ دقع وهو ةمذ

 .مهيلع ام مهيلعو نيملسملل ام مهل حبصي دقعلا اذهبو «هدعب نم

 :ناطرش ةمذلا دقعل طرتشيو

 ىلع ضرفت ةيلام ةبيرض ىهو «ةيزجلا عفدب نييمذلا مازتلا :امهدحأ

 ةينارمع تاعورشم نم هب موقت اميفو ةلودلا ةينازيم ىف مهنم اًماهسإ نيرداقلا

 اهقفارمب عافتنالاو ةلودلا تامدمخ نم هب نوعئمتي ام لباقم عيمجلا حلاصل

 اًمازلإ ةيلام تابجاو نم نوملسملا هب موقي ام لقأ نوعفدي ام نأ نع ًالضف

 .اعوطتو

 ىفو ةيلاملا تالماعملا ىف مالسإلا ماكحأ نييمذلا مازتلا :امهيناث

 ىف ةرسألا ماظنب قلعتي ام ادع ام ةيمالسإلا ةعيرشلا اهتررق ىتلا تابوقعلا

 .نونيدي امو نوكرتي مهنإف «قالطلاو جاوزلا

 مهب ةيعامتجالا نيملسملا ةقالعو ةمذلا لهأب ةقئاف ةيانع ىنع مالسإلاف .

 :ىلي اميف اهلوانتن سسأ ىلع زكترت ىهو
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 لوألا بلطملا

 ثتورعملاب مهتبحاصمو ةمذلا له اب ربلا ىف
 هللا لوقي «نيملسملا ريغب نيملسملا رب طباوض ميركلا نآرقلا حضوي

 مُكوُجِرْخي مو نيددلا يف مكوُئاَقي مل نيدللا نع هللا مكاهتي الإ : ىلاعت
 َمْنِإ 0 َنيطسُفَمْلا بحي هللا نإ مهمل اوُطِسْقتو مهوربت نأ مكرايد نم

 اورهاَظَو مُكرايد نم مكوجرخأو نيدلا يف مكولتاق نيذّلا نع هللا مكاهني
 204 نوُملَظلا مه كتلوأف ملوي نمو مهولوَت نأ مكجارخإ ىلع

 سيلو «ةلصلا هجو ىلع مكلاومأ نم اًطسق مهوطعت ؟مهيلإ | اوطسقتو»

 .لتاقي مل نميفو لتاق نميف بجاو لدعلا نأل «لدعلا هب دارملا

 تلأس - امهنع هللا ىضر - قيدصلا ركب ىبأ تنب ءامسأ نإ :لبقو

 هجرخأ «معنا :لاق ؟ةكرشم اهيلع تمدق نيح اهمأ لصت له هلي ىبنلا

 .ملسمو ىراخبلا

 قلط قيدصلا ركب ابأ ن هيبأ نع رسيبزلا نب هللا دبع نب رماع ىورو
 ىف مهيلع تمدقف ءركب ىبأ تنب ءامسأ مأ ىهو «ةيلهاجلا ىف ؛ةليتقا هتأرما
 ىلإ تدهاف شيرق رافك نيبو ُهَّ# هللا لوسر نيب ةنداهملا اهيف تناك ىتلا ةدملا
 تتأ ىتح اهنم لبقت نأ تهركف «ءايشأو اطرق قيدصلا ركب ىبأ تنب ءامسأ

 )١( م8 :ناتبآلا «ةنحتمملا ةروس « 4.

10 



 نع هللا مكاهني ال9 :ىلاعت هللا لزنأف ءهل كلذ تركذف هلكت هللا لوسر
 .هدنسم ىف ىسلايطلا دواد هجرخأ © نيدلا ىف مكولتاقي مل نيذلا

 امهرب نأو فورعملاب نيكرشملا نيدلاولا ةبحاصم هنأش لج هللا هني ملو

 بجي ذئيح هنإف «هللاب كرشلا امهنبا نم ابلط اذإ الإ اعرش ةبولطم امهتعاطو
 اذه عم نكلو هب هارمأ ام فلاخي نأو ءامهلوقب لمعي الو امهعيطي الأ هيلع

 هللا ٍلوقي .مفورعملاب ةلماعملا اهساسأ ةمئاق امهنيب ةقالعلا لظت نأ بجي
 كلي يا

 يف هلاصفو نهو ىلع انهو همأ هتلمح هيدلاوب ناسنإلا انيصوو )ل 9
 نأ ئَلع كادهاج نو 69 ريصملا يل | كيدلاولو يل ركشا نأ نيَساَع
 اَقوُرعم ينال يف اًمهبحاصو امهعطت الف ملع هب كَل سيل ام يب كرشت

 مثنك امب مُكَمَبْنَأَف مكعجرم يلإ مث يلإ باذأ نم ليبس عتاو

 204 نولمعت

 :تابساتم لا ىف مهترايز

 لهأو نيملسملا نيب ةيعامتجالا تاقالعلا ةيمنت ىلإ وعدي مالسإلاو

 لوسرلا هب ماق ام كلذ ىلع ليلدلاو تابسانملا ىف مهتراير اذه نمو ةمذلا

 - هل لاق هآر املف ُهْلِيَم ىبنلا هداعف اضيرم ناكو ىدوهيلا هراج ةراير نم هلع

 (هللا لوسر دمحم ىنأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشا» - مالسلا لضفأو ةالصلا هيلع

 «تامو كلذب دهشف .«مساقلا ابأ بجأ :هوبأ هل لاقف « هيبأ ىلإ لجرلا رظنف

 :هباحصأل لاق مث « ارانلا نم ةمسن ىب قتعأ ىذلا هلل دمحلا» : هْيَف لاقف

 .هرمأ اولوت ىأ مكاخأ ولا

 21١4 1١86. :ناتيآلا ءنامقل ةروس )١(
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 :ربخلا اذه نم انل نيبتيو

 ؛مهعم فطاعتلاو مهربو ةمذلا لهأ ةلص ىلع ةعيرشلا صرح :ًالوأ

 .هضرم ىف ىدوهيلا اذهل هِيَ ىبنلا ةراير نم حضاو كلذو

 بلط نيح اذه انل حضتيو «مهريخ هيف امب مهل حصنلا ءادسإ :اًيناث

 وجنيلو اًرفاك تومي ال ىتح مالسإلا قانتعا ضيرملا ىدوهبلا نم ُهِّيَع ىبنلا
 دعب ىدوهيلا ملسأ امدنع هبر هلع هللا لوسر دمحيو «رانلا باذع نم

 .هيبأل هتراشتسا

 :مهنم جاتحملا ةناعإو ةمذلا لهأ ىلع فطعلا

 ملسم نيب قرفي ال فيعضلل هتدعاسمو جاتحملل هتياعر ىف مالسإلاو
 امو هتيانعو هفطع هحنميو ىمذلا ىعري امك ملسملا ىعري مالسإلاف ؛هريغو

 ىلع ضرفي امو «هثردقو هبسك هيف ىعاري ةيلام تابجاو نم ىمذلا هب موفي
 لقثي ال ىتح مهيلع ررق امو اهنم ةدافتسالا ىدم هيف ىعاري جارخلا ضرأ

 .هيلإ ةجاح ىف وه نم ىلإ فرصيو مهلهاك

 نايدألا لهأ ىلع اوقدصت» :لاق هنأ هلي هللا لوسر نع ىوريو

 ىلإ تارافكلاو رطفلا ةقدص عفد زاوجب دمحمو ةفينح وبأ لاق اذهلو .«اهلك
 .ةمذلا لهأ

 ركب ىبأ نع عفان نب رمع ىنثدح :فسوي ىبأل جارخلا باتك ىف ءاجو
 لأسي لئاس هيلعو موق باسب - هنع هللا ىضر - باطخلا نب رمع رم :لاق

 ؟تنأ باتكلا لهأ ىأ نم :لاقو هفلخ نم دضع رصبلا ريرض ريبك خيش وهو
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 ةجاحلاو ؛ةيزجلا لأسأ :لاق ؟ىرأ ام ىلإ كأجللأ امف :لاق ءىدوهي :لاقف

 :ه «لزنملا نم ءىشب هل حضرف هل لزنم ىلإ هب بهذو هديب رمع ذخأف «نسلاو

 نم رمتسم اًقرر هيلع ىرجي نأ هيلإ بلطو لاملا تيب نزاخ ىلإ لسرأ مث
 مث هتبيبش انلكأ نإ انفصنأ ام هللاوف هئابرضو اذه ىلإ رظنا :هل لاقو لاملا تيب

 مه ءارقفلاو 2 نيكاسملاو ءارقفلل تاقدصلا امنإ 98 مرهلا دنع هلذخن

 نعو ةيزجلا هنع عضوو «باتكلا لهأ نم نيكاسملا نم اذهو نوملسملا

 . هئابرض

 ىراصنلا نم موق تاقدصلا نم ىطعي نأ - هنع هللا ىضر - رمأ دقو

 .توقلا مهل بتري نأو «ماذجلاب نوباصم

 - باطخلا نب رمع نب هللا دبع دنع تنك :لاق دهاجم ثدح دقو

 أدباف تخلس اذإ :مالغ اي :لاقف «ةاش خلسي هل مالغو - امهنع هللا ىضر

 لوسر نإ» :لاقف ؟اذه لوقت مل :هل لاقف ءارارم كلذ لاق «ىدوهيلا انراجب

 :ةةلروينع انآ نيج قاس رانا انيصوي لزي مل هلت هللا

 بدحيو نيملسملا ىعري امك مهيلع بدحيو ةمذلا لهأ ىعري مالسإلاف

 مرحيو لاومألاب سانلا نم قيرف عتمتي نأ ىضري ال مالسإلاو ؛مهيلع

 ًاريقف الو «هافك الإ اًساتحم هرايد نيب كرتي نأ ىضري ال مالسإلاف ؛نورخآلا

 .ملسم ريغ وأ ناك املسم هديب ذخأ الإ

 مهربو مهتياعرو ةمذلا لهأب ةدومو فطع نم مالسإلا هب ءاج ام اذه

 ىف اوفقي ملو مهتوادع ىلع اورهاظي ملو نيملسملا ىلع اودتعي مل اوماد ام

 .اهريس اولطعي وأ ةوعدلا ليبس
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 :ةماعلا فئاظولا نييمذلا ىلوت

 ىلع اهدامتعا نوكي ال ىتلا فئاظولا ةمذلا لهأ ىلإ دنست نأ روجي
 ىمذلا ىلوتي نأ زوجيف ؛مكحلا ةزهجأ ىلع اهل ريثأت الو ةيمالسإلا ةديقعلا

 نوكي ذيفنتلا ريزوو «ذيفنتلا ةرازو دلقي نأ هل زوجي لب «جارخلاو ةيزجلا ةيابج

 .ركذ ام هنع ذفنيو رمأ ام هنع ىدؤي ةالولاو ةيعرلا نيبو مامإلا نيب اريفس

 مهل فرعت ال نيذلا نييمذلاب ةناعتسالا نم عنمت ال ةيمالسإلا ةعيرشلاف

 ءانيع وأ اًملعم وأ ًاليلد نوكي نأك ةفلتخملا ةلودلا نوئش ىف نيملسملل ةوادع

 نم اًددع رمأو «ةئيدملا ىلإ رجاه امنيح فاك ًاليلد رجانسا هَ لوسرلاف

 ماعلا ىف ةكم ىلإ هجوت نيحو «مهل ةيدف نيملسملا نايبص ميلعتب ردب ىرسأ

 . شيرق نع هربخيي ةعازخ نم ارفاك انيع ثعب ؛ةرجهلل سداسلا
 نم مهدعب ءاج نمو - مهنع هللا ىضر - ةباحصلا راس هجهن ىلعو

 ضعب - هنع هللا ىضر - باطخلا نب رمع لمعتسا دقف «نيملسملا رمأ ةالو

 .هل اًباتك هيراسيق ىراسأ

 نم نورخآ هاكاحو ( هتسصدخمب ىراصنلا قاحلإ ىف ةيواعم عسوت دقو

 ةيواعم هأفاك دقو «لاثأ وبألا وه ىنارصن بيبط ةيواعمل ناكف .ىومألا ثيبلا

 . صمح جارخ هالوو ؛هنع جارخلا عضوب

 لطخألا لثم ءةفيلخلا طالب ىف ةيلاغ بصانم نويحيسملا لغسشت دقو
 دبع نيئمؤملا ريمأل راشتسم بصنم (ىقشمدلا انحوي» لغش امك طالبلا رعاش

 .ناورم نب زيزعلا

 . نيئباصلاو ىراصتنلاو دوهيلل ةلودلا لامعأ ضعب نويسابعلا دنسأ دقو

 رثكأ ناك نوينامشعلا ءافلخلاف «نيملسملا كولم كلذ ىلع ىرجو
 . ىراصنلا نم بئاجألا دالب ىف مهئالكوو مهئارفس
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 ىناثلا بلطملا

 مهتنايد مارتحا ىف

 مهضارعأو مهلاومأو مهسفنأو
 مهل ظفح هنأ امك ةينيدلا مهتيرحبب عتمتلا ةمذلا لهأل مالسإلا نمض

 . مهضارعأو مهلاومأو مهسفنأ

 :ةمذلا لهأل ةينيدلا ةيرحلا

 نوهركي الو ةينيدلا رئاعشلا ةسرامم ىف ةيرحلا ةمذلا لهأ مالسإلا حتنم

 ىف هاركإ الإ» :ىلاعت لاق ؛مهسفنأل هوضترا ىذلا مسهنيد كرت ىلع
 .ةيافكلا هيف امب ةيرحلا ىف مالكلا قبس دقو © نيدلا

 ةمذلا لهأ رئاعش نوملسملا مرتحا ىلاعت هللا باتك هررق امل اًديفنتو

 .مهنع اهيلع ةظفاحملا ىف نولقي ال اوناك لب «مهدئاقعو

 ىلإ اومدق امل - برعلا ىراصن نم اونئاكو - نارجن دفو نأ ىور دقف

 نولصي اوماقف مهتالص تناحو هلي لوسرلا دجسم اولحسدف هت هللا لوسر

 قرشملا اولبقتساف «مهوعد» : هيف لاقف «مهعنم سائلا دارأف هدجسملا ىف

 . ةيزجلا هبجومب نوعفدي اذهع لوسرلا عم اودقع مث «مهتالص اولصف
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 كهتنت ال ةعيرشلاف «ةيئيدلا مهرئاعش ةماقإ ىف ةلماكلا ةيرحلا نييمذللف

 اهميلاعت تعسو دقف مهضارعأ الو «مهلاومأ الو «مهسفنأ الو مهنيد ةمرح

 . حلاصلا لمعلاب الإ مهنيب توافت الو ناولألاو سائجألا لك اهتحامسو

 :نيملسملا دئافعل مهضرعت مدع

 مهلاومأو مهسفنأ نوصيو ةمذلا لهأ دئاقع مرتحي مالسإلا ناك اذإو

 روعسشب ساسم هيف ام لك نع اوعنتمي نأ مهيلعف مهنع دوذيو مهضارعأو

 هللا لوسر ىف وأ هللا باتك ىف وأ ىمالسإلا نيدلا ىف نعط هيف وأ نيملسملا

 ران اولعشيو نتفلا اوريثي ال ىتح نيملسملا مامأ اذه نم ءىشب اوتأي الف هلع

 كالهلا ىلإ ىدؤيف دتمبي دق اهرطخ نأل «لتقلا نم دشأ ةئتفلاو «ةوادعلا

 .:زامذلاو

 بسي هنإ :هل ليقف بهارب - هنع هللا ىضر - رمع ىتأ امل كلذلو

 اوبسي نأ ىلع ةمذلا مهطعن مل اَنِإ هتلتفل هتعمس ولا :لاق :(هلَك) هللا لوسر
 . (اننيد

 نيملسملا مزلأ ىمذلا دقع نأ - هنع هللا ىضر - باطخلا نب رمع نيبف

 لك مارتحاب نيملسملا ريغ مزلأ هنأ امك ؛نيملسملا ريغ تاسدقم لك, مارتحاب

 .همد ردهأ دقف نتفلا راثأو دهعلا ىلع مهنم جرخ نمف «نيملسملا تاسدقم
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 :مهضارعأو مهلاومأو مهسضنأ مارتحا

 مهلاومأو مهسفنأ مارتحاب نومزلم نيملسملا نأب ةمذلا دقع ىضقي

 نأ ىور دقو «هب لتق اّيمذ لتق املسم نأ ولف نوقحم ىمذلا مدف ءمهضارعأو
 .اهتملب ىفو نم مركأ انأ» :لاقو ىمذب اًملسم لتق هلل ىبنلا

 حرب مل دهاعم لتق نم١ :لاق : هَلِلَي ىبنلا نع رمع نب هللا دبع نعو

 .(اماع نيعبرأ ةريسم نم دجوي اهحير نإو «ةنحلا ةحئار

 .هجام نباو ىئاسنلاو ىراخبلاو دمحأ هاور

 دح هيلع ماقيو «مرتحم لام هنأل «ىمذ لام قرس ول ملسملا دي عطقتو
 .ائزلاب هضرع ىلع ىدنعا اذإ انزلا

 نأ امك قوقح نم نوملسملا هب عتمتي امب مالسإلا راد ىف نوعتمتي مهف
 هللا لوسر ةدعاقلا هذه ىسرأ دقو «نيملسملا ىلع ام تابجاولا نم مهيلع

 مظعأو نيدلا اذه مظعأ امف ؛انيلع ام مهيلعو انل ام مهلا :لاق نيح هي

 لماعتلا مهل زاجأف نيملسملل تسيل اًقوقح مهحنمي مالسإلا نإ لب ؛هتحامسب
 ءاهئمض ملسم اهفلتأ ولو مهل ةبسنلاب لاومأ ىهو ريزئخلاو رمخملا ىف عافتنالاو
 همارتحاو ةمذلا لهأل هتلماعم ىف مالسإلا ةحامس ىهاضت ةحامس ىأف

 ءارشو اعيب هعاونأ لكب مهعم لماعتلا حابأو «مهلاومأو مهضارعأو مهسفنأل

 هيف لوسرلاو «ةيمالسإلا ةعيرشلا هتزاجأ ام راطإ ىف تافرصتلا رئاسو اًئهرو

 .هلهأل هارتشا ماعطب ىدوهي دنع ةنوهرم هعردو ىفوت

 ىسري كلذب وهو بصعتلا ذبنيو دهعلا ردقيو ناسنإلا ردقي مالسإلاف

 اهيف ناك نإو فطاعتلاو ةدوملا اهللظت ىتلا ةكسامتملا ةلودلا نيوكتل هدعاوق

 .نيد نم رثكأ
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 :مهحئابذ نم لكألاو باتكلا لهأ ةرهاصم

 ىلإ كلذ تطخت لب دح دنع ةمذلا لهأ عم مالسإلا ةحامس فقت مل

 ريغ جوزتي نأ ملسملل مالسإلا حابأف «باتكلا لهأب دادتعالا ىف قدأ وه ام

 ديزل اقول نهاآولا لجو ءةترنبخ كلغ هداني م ةيفاكتنلا ةمللا
 .مهحئابذ نم لكألا حابأ امك «ثاريملا الإ ةملسملا

 يؤ نيتشه مئه ل انك اوثوأ َنيذْلا ماَهَطَو تاَبَيَطلا مُكَل لحأ مولا ط :ىلاعت هللا لوقي
 ”نهروجأ نهومشيتا اذإ مكلبق نم باتكلا اوتوأ نيدذّلا نم تاضخملاو

 طبح ْدَقَف ناميإلاب ْرْفْكَي نمو "0نادْخَأ يذخّشم الو نيحفاسم ريغ َنينصحم
 .(84 نيالا نم ةرخآلا يف هو هلمع

 دهعلاو ةمذلا لهأل مالسإلا مارتحا ىلع ةعطاق ةلالد لدي اذه لك

 , مهضارعأو مهلاومأو مهسفنأل

 جوزتلاو اهنع ثحبلا ىف اًبيغرت ركذلاب ةفيفعلا صخخو «ةفيفعلا :ىهو ,ةنصحم عمج )١(
 .اهب

 , رهم عمج (نمهروهم :نهروجأ (؟)
 .قيدصلا :ندخلا (9)

 .6 :ةيآلا ءةدئاملا ةروس (4)
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 ثلاثلا بلطملا

 ةمذلا له'ال دهعلاب ءافولا ىف

 نم .دهعلاب ءافولاب ةيمالسإلا ةعيرشلا رمأت ةحيرص صوصن ىضتقمب

 ردغاال ءافوا : هني هلوقو ,©74 اوفو هللا دهعبو و :ىلاعت هلوق كلذ

3 /! 

 مهسفنأ مارتحاو ةينيدلا ةيرحلا مهحنم ىضقي ةمذلا لهأ عم دهعلاو

 . مهضارعأو مهلاومأو

 «مهتقاط قوف مهفيلكتو مهملظو مهفذق نم هلك لوسرلا رذحيو

 : اًضيأ لوقيو ؛ران نم طايسب ةمايسقلا موي هل دح اًيمذ فذق نم» : هَ لوقيف

 انأف سفن بيط ريغب اًنيش هنم ذخأ وأ هتقاط قوف هفلك وأ ادهاعم ملظ نم»

 . «ةمايقلا موي هميصخ

 مهسفنأل ءايليإ لهأل اًنامأ - هنع هللا ىضر - باطلا نب رمع ىطعأو

 .هيف ءاج مهسئانكو مهلاومأو

 اًنامأ مهاطعأو .نامألا نم ءايليإ لهأ نينمؤملا ريمأ رمع ىطعأ ام اذه»

 ال اهنأ اهتلم رئاسو اهئيربو اهميقس مهنابلصو مهسئانكو مهلاومأو مهسفنأل

 نم ءىش نم الو ؛مهباص نم الو ءاهنم صقنني الو مدهت الو مهسئانك نكست

 . مهلاومأ

 .191؟ :ةيآلا «ماعنألا ةروس )١(
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 دهعلاو ةمذلا لهأ كعم نإ» :اهب هيلإ ثعب ةلاسر ىف لوقيف ةمذلا لهأ ملظي

 ؟كيصخملا لوصر نوكي نأ ورهع اي رلعلاب

 ةيناسنإلا تاقالعلا سسأ نم هرابتعاب لعلب ءافولا ىف ذ مالكلا قبس دقو

 عبارلا بلطملاا
 نينم 'اتسملاب نيملسملا ةقالع ىف

 مهتماقإ نكلو ةمذلا لهأ ريغ رخآ فنص مالسإلا راد ىف ميقي دق

 لخد برحلا راد لهأ نم صخش نمأتسملاو» نونمأتسملا مهو تقوب ةددحم
 هيطعت ةحنم درجمب وأ نامأ دقع ىضتقمب ةنس نع لقت ةنيعم ةدمل مالسإلا راد

 وأ ةحايسلا وأ ةراجتلا دصقب وأ نيدلا ملعت دصقب كلذو «ةماقإلا قح

 نم هيلع ناكو ةمذلا لهأ نم راص ةنسلا ىلع هتماقإ تدار نإف «ةرايزلا

 .(ةمذلا لهأ ىلع ام ةيلاملا تابجاولا

 :هضرعو هلامو هسّمنو هنيد ةمرح

 اًئوصم هض رعو هلامو همد ناك ةفصلا هذهب ةماقإلا قح ىبرحلا حنم اذ

 اورشابي نأ نينمأتسمللو نامألا دقعب اًنكسمتم مادام ءادتعا هيلع عقي الف
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 .ةيمالسإلا ةلودلا ىف

 ذخأت املثم مالسإلا راد ىف ارجاتم اهب لخد ىتلا هلاومأ نم ذدخؤيو

 هنأل - هلام لك ذخأن مل ملسملا لام لك اوذخأ نإو «نيملسملا نم هتلود لخأت

 راجت نم اوذخأي مل نإو «هنع ىهنم ردغلاو «نامألا دقع هانحنم ثيح هب ردغ

 .مراكملاب ىلوأ نيملسملا نأل ءاّنيش مهنم ذخأت ال انإف اًئيش نيملسملا

 ةلودلا نإف «نيملسملا راجت نم مهتلود هلمشأت امب ملع انيدل نكي مل نإو

ر ام ىلع ءانب كلذو «مهل ام رشع مهنم ذخأت نأ اهل ةيمالسإلا
 رمع نع ىو

 .مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا هيلع هرقأو - هنع هللا ىضر -

 مهنأش نونيدي امل نييضاخ نونوكي مهنإف قالطلاو جاوزلل ةبسنلاب امأ

 .ةمذلا لهأ نأش كلذ ىف

 وأ هللا قوقح نم قح ىلع ىدعت دق نوكي نأ امإف اًمرج فرتقا اذإو

 وأ ةقرسلا وأ ائزلا باكتراك لوألا ناك نإف «دابعلا قوقح نم قح ىلع

 ؛ملسملا ىلع عقوت ىتلا ةبوقعلاب هباقعب نولوقي ءاهقفلا روهمج نإف «فذقلا

 . اهميرحت ىلع تانايدلا تقفتا ىثلا لئاذرلا نم مئارجللا هذه نأل

 باقعلا نم هب لزني هنإف ؛دابعلا قوقح نم قح ىلع ىدعت دق ناك نإو

 ةدم ىف هيلع قبطي نمأتسملاف هتئرول هلامف تام اذإو ( ىمذلاو ملسملاب لرني ام

 ْ . ىمذلا ىلع قبطي ام نامألا
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 عباسلا ثحسلملا

 برحلاو ملسلا ىتلاحل مالسإلا ميظنت ىف
 مث ..برحلاو ملسلا نم مالسإلا فقوم حاضيإ ثحبملا اذه ىف لوانتنو

 :نيتلاحلا ىف بادآ نم مالسإلا هيلع ىوتحا ام حضون
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 لوألا بلطمللا
 برحلاو ملسلا ىنلاحل مالسإلا ميظنت ىف

 :ملسلا ةلاحل مالسالا ميظنت (

 بورحلل اركو ةلاسرلا لبق ام ةرتف ىف ةيبرعلا ةريزجلا تناك
 .نامألاو رارقتسالا اهيف زعو نايغطلاو ملظلا اهيف مع دقف (تاعزانملاو

 قحلا ىناعم لك ةيرشبلا ىلإ لمح لَم مالسإلا لوسر ءاج املف
 ناكف ء'اهلامآ ققحو ءاهمالا ةيناسنإلا نع :عقدو «نائئمطالاو ريخلاو لدعلاو

 « ماثولاو مالسلا ىلع مهثحو محارتلاو ةبحملا ىلإ سانلا اعد نأ هميلاعت نم

 هنطاب ىف الو هرهاظ ىف اهمدصي الف ةيرشبلا ةرطفلا عم قفتي نيد ىلإ اعد

 الو ضومغ الو اهيف سبل ال ةيلج ةحضاو هقئاقحو ةحمس هئدابمو ىمدئاقع

 .ديقعت الو «قمعت

 «هئنسح نع نلعيو هسفنل وعدي هنأ كش ال هتاموقم هذه انيد نإو

 ىلإ أجلي ىتح هيلع مهلمحي ام ىلإ جاتحي الف ؛هقانتعا ىلإ سانلا بذجيو
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 سوفنلا ىلإ اهقيرط قشت هتوعد تماد ام ةيبصعلاو ةوقلاو فنعلا لامعتسا

 ةريصبلا اهب ئلتمتو لوهسلاو نايدولا للختي ىفاصلا ءاملاك بولقلا ىلإ باسنتو

 . سلا اهقوذتي نأ لبق رعاشملا كلمتو ءرصبلا اهلوانتي نأ لبق

 ةيقنلا رودصلا ىلإ ذفنو ةريسخلا ةيكزلا بولقلا ىلإ لصو دق هدجن كلذل

 فشكو بئاوشلا اهنع لارأف «ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب هضرع روف ةرهاطلا

 ةداوهو نيلو ةعادوو ةانأ ىف تاملظ نم اهيلع مكارت ام ددبو تاواشغلا اهنع

 .ناهربلا مكح ىلع ًالوزنو ةجحلا ناطلسل اعوضتخو اًعوط اهل تنعذأ ىتح

 سانلا رطف ىتلا هللا ةرطف 9» 4 ةغبص هللا نم نسحأ نمو هللا ةغبص

 . 4 ميقلا نيدلا كلذ هللا قلخ ليدبت ال اهيلع

 نوملسملا ناك نأ موي هبكم ىف ميركلا نآرقلا ىف ىنعملا اذه سمتلنل انإو

 نيددلا يف هاركإ ال 9 : ىلاعت هللا لوق كلذل دهشي «ةوق الو مهل لوح ال ةلق
 : هِي ةرعدلا ميعز بطاخي ىلاعت هلوقو 06 يلا نم دشرلا نيب د

 .274رطيسمب مِهيَلَع تسل (:) ركاذم تنأ امْنِإ)»

 0 ةبلغلاو 0 ا
2 "7 8 5 

 تاس سلا ب

 سم

 ثكم دقف «ناهرب حضوأو دهاش مكحأل سوململا عقاولا نإو ,«0( دابعلاب

 05 : ةيآلا «ةرقبلا ةروس )١(

 .7؟ 237١ :ناتيآلا «ةيشاغلا ةروس (؟)

 7 :ةيآلا «نارمع لآ ةروس (؟)

)1195( 



 نم رهطلاو ديحوتلا ىلإ مهوعدي ةنس ةرشع ثالث ةكم رافك نيب هيَ ىبنلا

 ملاظم نع دعبلاو ةبحملاو فلآتلا نيد ىلإ مهوعدي «ةيلهاجلا ساجرأ

 هيف لخد الإ ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب ةوعدلا باوبأ نم اًباب كرت ام «ةيبصعلا

 مهلداجو ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب كبر ليبس ىلإ عدا 99 :هبر نرمأل اًقيقحت

 . © نسحأ ىه ىتلاب
 هباحصأو هوذآف فصعلاب ةفطالملاو فنعلاب نيللا اولباق مهنكلو

 هيرظان مامأ ىعرص نوعقي اوناك هباحصأ نإ ىتح باذعلا ناولأ رش مهوقاذأو

 ىتح ةعيبر نب ةبتسع هبرضي - هلع هللا ىضر - ركب وبأف بيذعتلا ةدش نم
 .هتوم ىف دحأ كشي الو هتيب ىلإ لمحيف قطنلا هدقفي

 ران ىل اودقوأ دقو اًموي ىنتيأر دقل» :لوقي ترألا نب بابخ عمساو

 هجاو ةباحصلا نم ريثكو ؛«؛ئرهظ كدو الإ اهأفطأ امف ىرهظ ىلع اهوعضو

 كرحتتي الو روثي ال دماص هلق ىبنلاو «بيذعتلا ناولأ نم هريغو اذه لثم

 هللا هنكمأ نأ دعب ىتح هباحصأ نيب ىناعملا هذه اًرشان ربصلاو ملحلاب اًعرذتم

 مهنع حفصاف 9 :ىلاعت هلوئق كلذ ىلإ دشري هدي ةضبق ىف اوراصو مهنم

 ْ . ©« مالس لقو
 هئدابم تناك ةنيدملا ىلإ رجاه املو «ةكم ىف هيي هنم ناك ام اذه

 هنكل مهدض لمعلا دارأ الو دوهيلا ءامد حبتسي ملف ءاهيلإ هتقبس دق ةيماسلا

 لعجو ؛مهلاومأو مهرئاعش ىف مهل ضرعتلا نم رذحو زاوح دقع مهعم دقع
 .«انيلع ام مهيلعو انل ام مهل» تابجاو مهيلعو اًقوقح مهل

 ضرعلاو نيللا مالكلا دنع مالسلا ىلإ هتوعد ىف مالسإلا فقي ملو اذه

 ىف ةفلاخملا لعجي الو «مهتالماعم ىف لدعلاو «هئادعأب ربلاب رمأ لب «ميركلا
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 نيدلا نع هللا مكاهني ال ) سرع «متظتلاو نفعل ان ةديقعلا

 اوطسفتو مهوربت نأ مكرايد نم مكوجرخب ملو نيدلا يف مكولتاقي مل
 الوإ» : انين هنا لانك ,04(َنيطسْفمْلا بحي هللا ؛ نإ ! مهيأإ

 . ( ىوقتلل برقأ وه اولدعا اولدعت الأ ىلع موق نآنش مكنمرجي

 ؛ةلكاؤملاو روازتلاب نيملسملا نيبو مهنيب طباورلا قيثوت ىلإ ىعس هنإ لب
 نيذلا ماعطو إ» :ىلاعت لاقف «نيباحتملاو ءاقدصألا نيب الإ نوكت ال ىهو

 وه طابر قثوأب كلذ جوتو .# مهل لح مكماعطو مكل لح باتكلا اونوأ
 . مهنم جاوزلا طابر

 نواعشلل اًبلط ةيبرعلا لئابقلا عم تادهاعملا دقعي ُهَْ# ىبنلا ناك دقو
 ىلع ةملاسملا رثؤي ناك فقاوملا جرحأ ىف ىتح مالسلا ءارو اًيرج رارقتسالاو

 نم ناكو «نينس رشع ةدمل ةيبيدحلا دهع نيكرشملا عم دقع دقف «ةمصاخملا

 ةزعو ةوق ىف ناكو «هتباحص كلذ راثأ ام لهاستلا ىهتنم ىف مهعم هطورش

 اوحنج نإو 9 :ىلاعت هلوقب ًالمعو مالسلا ىف اًبح نكلو ةلذو فعض ىفال

 .4 هللا ىلع لكوتو اهل حنجاف ملسلل

 قيرط نع ملسلا ةلاح ميظنتل مالسإلا هكلس ىذلا قيرطلا وه اذه
 ؛هيلع هصرحو مالسإلا مامتها ىلع لدي حضاو جهنم وهو «ةملاسملاو ةئداهملا

 تاوطخ اوعبت الو ةّقاَك ملَسلا يف اولخدا ازنمآ نيد اهيأ اي ؛ ىلاعت لاق

 حمسي اًبفاص رج هسفنل سمتلي وهف ؛©7نيبم ودع مك ِهّنِإ ناطيشلا
 .باهرإ وأ ةراثإ نود هيف لمأتت نأ لوقعلل

 7١8. :ةيآلا «ةرقبلا ةروس (؟)
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 مكحن نأ اننكميو» :«مالسإلا ىلإ ةوعدلا هباتك ىف دلون راو ريس لوقي

 مل ةوقلا نأب برعلا نم نيملسملاو نييحيسملا نيب تماق ىتلا ةيدولا تالصلا
 عم اًقلح دقع هسفن دمحمو مالسإلا ىلإ سانلا لبوحت ىف اًمساح اًجالع نكت
 ةماقإ ىف ةيرحلا مهحنمو مهتيامح هقتاع ىلع ذخأو «ةيحيسملا لئابقلا ضعب

 مهذوفنو .مهقوقحب اومعني نأ ةسينكلا لاجرل حانأ امك ؛ةينيدلا مهرئاعش

 ىلع نورفاظلا نوملسملا هطسب ىذلا حماستلاف ةنينأمطو نمأ ىف ميدقلا

 ةبقاعتملا لايجألا ىف هرارمتساو «ةرجهلا نم لوألا نرقلا ىف نييحيسملا برعلا

 نع كلذ تلعف اهنأ مالسإلا تقنتعا ىتلا ةيحيسملا لئابقلا ىلع دهاش ربكأ

 نيب اذه انتقو ىف نوشيعي نيذلا نييحيسملا برعلا نأو «ةرح ةدارإو رايتخا

 كلذب نويحيسملا فرعا دقلو «حماستلا ىلع دهاش ربكأل ةملسم تاعامج

 اي :نولوقي اوبتك كانه ركسعو ندرألا ىداو ىمالسإلا شيجلا غلب امدنع

 انل ىفوأ متنأ اننيد ىلع اوناك نإو مورلا نم انيلإ بحأ متنأل نيملسملا رشعم

 . "7«انيلع ةيالو نسحأو انملظ نع فكأو انب فأرأو

 هنايك لزلرت مالآ نم هدباكيو رشلا ناولأ نم ملاعلا هيناعي ام نإف «دعبو
 لوه نم اًعزفو اًبعر اهألمتل اهتداعسو اهنمأ بوعشلا نم عزنتو هتنينأمطو
 ىلإ سائنلاب فذقتو «ريمدتلاو بيرختلا لماوع اهتايط نيب لمحت ىتلا تآجافملا
 اوركف ولو «مالسلا قيرط نع فارحنالا راثآ ىه امنإ رامدلاو ةكلهتلا ىواهم

 مهب قيحيس رامدلا نأ اوفرعو «مهدشر ىلإ اوباثو ملاعلا ريسم ىف ًاليلق
 ام مهل ناكل هيلإ ىدهت امو ءامسلا ميلاعت ىلإ اوعجرو .مهممأو مهرسأبو

 لحت ىتح باب فلأ ةيرشبلا ةئينأمط ىلع مهل حتفيو ءباوصلا ىلإ مهدري

 : ١١١/ص لبط دمحم داتسألل «مالسإلا لوح تاهبش 0غ(
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 ةيرك ةايحب مالسإلا لظ ىف معنتف ءاخرلاب ةيرشبلا ىلع دوعي امب ريمسعتلاو
 .ديغر شيعو

 :برحلا ةلاحل مالسإلا ميظنت (ب)

 :ةيتآلا رومألا ىف كلذ لثمتيو

 :ارطضم الإ برحلا مالسإلا لخدي ال - ١

 ىف لاتفلا نأ دكؤت ُهّلْيَق ىبنلا رصع ىف ةيخيراتلا عئاقولا نأ ىف ءارم ال

 كلذو «ملس ةقالع مهريغو نيملسملا نيب ةقالعلا نأو ءاعافد ناك مالسإلا

 ءادتعا مهنم ناك ىتح هيفلاخم ىلع اًميس عفري مل هت ىبنلا نأ نم نيبتي

 .ءادتعالاب صبرت وأ لعفلاب

 «باذعلا ءوس نوماسي ةنس ةرشع ثالث ةكم ىف نوملسملا ماقأ دقف

 ءاهيلإ اونأمطا ىتلا مهتديقع ىف نودهطضيو «ةينيدلا مهتيرح ىف نورداصيو

 مهرايد نم اوجرخف ةرجهلا ىلع اوهركأ ىتح مهسفنأو مهلاومأ ىف نونتفيو

 اوناكو ؛همكحب نيضار هللا رمأ ىلع نيرباص ةنيدملا ىف اوماقأ مث «مهناطوأو

 نيملاظلا نم ماقتنالا ىلإ تعلطت وأ ملظلا ىلع درلاب مهسوفن تمه املك

 مل لاتقب رموأ مل» :ًالئاق هللا رمأ راظنناو ربصلا ىلإ هت هللا لوسر مهدر

 ىلإ مهب ىضفيو مهرواسي سأيلا داك ىتح كلذك اولظ ؛«لاتقب رموأ

 مهنا نولتاقي نيدّلل ذأ » :لاتقلا ىف ةيآ لوأ هللا لزنأ كلذ دنع «نونظلا
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 وقح ٍريغب مهرايد نم اوجرخأ نيذْلا 29 ٌريدَقَل مهرصن ىلع هلا نو اوملَظ

 عماوص تمهل ضب مُهَصْعَب سائلا هللا عقد الو هلا ان اووي أل

لا الرصنيلو اريشك هللا ما اهيف ري دجاَسَمَو "0تاَولصَو عيب
 نم هل

 ةالصلا اوماقأ ضرألا يف مهام نإ نيدلا 6 زيزع يَا نإ هر

 . 04 ٍرومألا ةَيقاع هللو ٍرْكملا نع اوهتو فورعملاب اورو ةاكزلا انآ

 امب نذألا اذه تللعو «لاتقلاب نذإلا ةميركلا تايآلا هذه تلوانت دقف

 رايدلا نم جورخلاو ةرجهلا نم هيلع اوهركأ امو ءملظلا نم نوملسملا هب ىنم

 .قح ريغب ناطوألاو

 اظفح سانلا نيب عفادتلا ةنس هب ىضقت امل قفاوم نذألا اذه نأ تنيب مث

 مهتدابع ءادأ نم تادابعلاو دئاقعلا بابرأل اًئيكتو نايغطلل اًءردو نزاوتلل

 نم رصني امنإ هللا نأ ىلإ تدشرأ مث «هيزنتلاو ديحوتلا ةديقع ىلع ءاقبلاو
 ضرألا ىف نكمت اذإو «ءافعضلا لالذإو بيرختلل ةادأ برحلا ذخعتي الف هرصني

 داسفو ركنم ىعاد ال فورعمو ريخ ىعاد ناكو ءاهيف هللا رمأ عاطأو اهرمع

 . «رومألا ةبقاع هللو 9 حلصملا نم دسفملا ملعي هللاو

 بئاوش نم ةبئاش اهيف سيل ةحضاو ىهو لاتقلا ىف تلزن ةيآ لوأ هذهف
 نم ةنس سانلا نيب عفادتلا نأ ررقث سكعلا ىلع ىه امثإو «ةديقعلا ىف هاركإلا

 اهالول نارمعلاو حالصلا ءاقبو ماظنلا ظفح ىف اهنم دبال ةيئوكلا هللا ننس

 امثإو ءاهناولأ نيابتو اهفالتخا ىلع ةدابعلا نكامأ تمدهو ضرألا تدسفل

 مهل عدار ال اهب نوشثبعي نايدألا ىف ةاغطلاو ءايوقألا مكحتب كلذ نوكي

 لب ةصاخ نيملسملا ىلع كلذ رصقت ال ةيآلاو «عفادم الو اهيلع نوهركيو

 .دوهيلا سئانك :تاولصلا - ىراصنلا سئانك : عيبلا .نابهرلا دباعم :عماوصلا )١(

 4١ : "8 :تايآلا ءجحلا ةروس (؟)

 )م4؟1١(



 تَمَدُهْل ٍضْعَي مهَضمعَب سائلا هللا عفد الولو » حوضوو ءالج يف لوقت

 .مومعلا نم هجولا اذه ىلع 4 دجاَسَمَو تاولصو عيبو عماوص
 نع ىبآتلا دنع كلذو «رارطضالا ةلاح ىف الإ لاتقلا حبي مل مالسإلاف

 ىذلا قحلاب اونمآ نم ىلع قيضتلاو ىوقتلا دصقو هئاول تحت لوخدلا
 لاصخ ىدحإ ىلإ اهوعد ةلود ةمجاهم ىلإ اورطضا اذإ اوناك كلذلو ؛هوكردأ

 «ضرغلا اذه نع نوديحي ال لاتقلا امإو .دهعلا امإو «مالسإلا امإ :ثالث

 (دفص) ىلع ىلهابلا ملسم نب ةبيتق ةدايقب نيملسملا شويج تراغأ امل كلذلو
 اوكشو ثالثلا لاصنلا هذه ىدحإ ىلإ دئاقلا مهعدي ملو دنقرمس لامعأ نم

 كاتأ اذإ) :هل لوقي دنقرمس ىلاو ىلإ رمع بتك زيزعلا دبع نب رمع ىلإ

 جرخأف مهل ىضق نإف مهرمأ ىف رظنيلف ىضاقلا مهيلإ سلجأف اذه ىباتك

 ةيمالسإلا شويجلا تجرخو دنقرمس لهأل ىضق دفو (مهركسعم نم برعلا
 .ديدج نم لاصخلا هذه دئاقلا ضرعيل اهيلع تلوتسا ىتلا دالبلا نم

 ناودعلا در هنال ؛كلذك لاتقلاف مالسلا ىلع نواعت دهعلا نأ امكو

 اوماقتسا اَمَف ]» :ةلداعلا نيزاوملل ةماقإو «داسفلا روذجل لاصفتساو مسحو

 مل مالسإلا ءادعأ نأو اذه :237 َنيِقْمْلا بحي هللا نإ مهل اوميقتساف مُكَ

 دصرم لك هتاعدل اودعق مهنكلو مالس ىف سائلا بولق ىلإ كرحتي هوكرتب
 دقف «ةايحلا قيحرو رونلا لعاشم نولمحي نيذلا مهو تابقعلا مهل اوعضوو

 ته يحمر سرت رود كحانر ةنتفلا ىلع مالسإلا ءادعأ درم

 دلت ا و

 .ا/ :ةيآلا «ةبوتلا ةروس )١(

 (١؟49)
 ةيناسنإلا تاقالعلا بادآ هم



 :لاتقلل دادعتسالا -

 نوهفسيو ةيادهلاو رونلا لعاشم نولمحي نيذلا نودشرملاو ةاعدلا ءالؤه

 نورصبي ال ائيعأ مهلو اهب نوهقفي ال اًبولق مهل نأب مهيلع نوعئيو نيكرشملا

 مهل ناك ام «ًاليبس لضأ مه لب ماعنألاك مهف اهب نوعمسي ال اًنذآ مهلو اهب

 اونوكي نأ مهل ىغبني ناك امو «نيحايرلاو دورولاب ءىلم مهقيرط نأ اومهفي نأ

 .نيدلا ظفحيو ةوعدلا ىمحيو ناودعلا دري حالس نم ًالزع

 طايتحاالاو هل دادعتسالا نم نيملسملا ىلع بجي امل نآرقلا ضرع دقف

 صوصنل عبتتملا نأو ؛هماكحأو هدعاوق نم ريثكلا عضوو ةئجافملا هئراوطل

 هنأو لاتقلل ىعوضوملا نوناقلا اهنم نوكتي ىتلا ةماعلا ئدابملا سملي نآرقلا

 .ةرضاحلا ةيندملاو ثيدحلا رصعلا مظن نم ةمقلا ناكم هل ىذلا نوناقلا

 :رصانع ىلع موقي لاتقلل ىعوضوملا نوناقلاو

 لاتقلا وحن فطاوعلا كرحي ةمألا دنع ةيونعملا حورلا ةيوقت :لوألا

 رجأو نيلماعلا باوث فعاضي هللا ليبس ىف مهلاتق نأب نيملسملا ركذيو

 ةمواقمو ناسنإلاب ربلاو ءافعضلا ذاقنإو هللا ليبس ىف لاتق وهف «نيدهاجملا

 داسفلا بوركم ىلع ىضقيو رشلا لماوع ضحدي لاتق «نايغطلاو توربجلا

 ةرخآلاب اًينالا ةاَيحْلا نوُرشي نيدلا هللا ليبُس يف لتاقيلف ) : ىلاعت لاق

 امو (75) اميظعع ارب هيتؤث فوَسف بلي وأ لفيف هللا لبس يف لتاقي نمو
 نادوْلاو ءاستلاو لاجّرلا نم َنيفَعصَعسمْلاَو هللا ليبس يف َنوُتاقت ال مك
 كندَل نم اَنَل لعجاو اهلهَأ ملاظلا ةّيرقْلا هذه نم انجرْخأ ابر نوُلوقي نيا

00 



 للا ليبَس يف َدوُتاَقي اوُنمآ نيدْلا 09 اريصت كندل نم اَنَل لعجاو اّيلو

 ديك نإ ناطيشلا ءاَيِلوُأ اوُلتاَقَف توُغاَّطلا ليبس يف نولتاقي اورفك نيذْاو

 .©204 افيعض َناَك ناّطيشلا

 مهسفنأ نييمؤملا نم ئرعشا هللا نإ إف ؛ةبوتلا ةروس ىف لاقو

 هيلع ادعو َنوُقيو نوعي هللا ليبس يف نوُلتاَقُي ةئجلا مهل ّنأب مهلاَرمأو
 اوُرَشْبتْساَف هللا نم هدههعب ئَفوَأ نمو نآرقلاو ليجبإلاو ةاروُشلا يف اّفَح

 ىف نيدهاجملل هسفن ىلع هذخأ ىذلا ىهلإلا دهعلا اذهب مهركذي وهف

 ىضقي رتشمو عئاب ني دقاصت ةروص ىف هزريو هجنك عيمج ىف هنيو هلسيس

 نأ مهل دكؤيو دقاسعتلا كلذ قوقح نم مزتلا امب ءافولا نيفرطلا نم لك ىلع

 ىذلا زوفلا وه هيلع ةظفاحملا ليبس ىف ةيحسفتلاو دهعلا اذه ىضتقمب مايقلا
 ظ .لوف هدعب سيل

 لماوع مالسإلا براحي نآرقلا ىف ريثك وهو ىوقلا بولسألا اذه لثميو
 ةيحضنلاو ةعاجشلا قلخخ ةمألا سوفن ىف سرغيو فونملا تاعزنو فعضلا

 .هئرصنو قحلا ليبس ىف ةايحلا فرخزب ةناهتسالاو

 ىنبيل ةماع ةمألا سوفن ىف قالخألا هذه سرغ ىلع نآرقلا لمعي امكو

 ىلع ىلوألا ةجردلابو صاخ هجوب لمعي بلقلاو حورلا ءايوقأ الاجر اهيف

 هللا ليس ىف مهبيصي ام نوهي ىتح مهسفنأ نيدهاجملا سوفن ىف اهسرغ

 .9ل1 - ال4 :تايآلا «ماسنلا ةروس )١(

 ١١١, :ةيآلا «ةبوتلا ةروس (؟)
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 نأو «لقت ال ةمزعو نيلت ال ةوق هبحاص نم لعجي ناميإلا نأ ىلإ مهدشريو

 لاق «نيرباصلل ةبقاعلا نأو نيقيرفلا نيب لوادتي نأ لاتقلا ىف هللا ةئس

 ا ىلاعت

 0 لاقو .204 اميكح اًميلع هللا ناَكَو نجري ال ام هللا نم نوُجرَتَو َوُمَلأَ
 عم هللاو هللا نذإب ةريثجكك ةقف تباغ ةليلق ةئف نم مكإ» :لجو زع

 . 4 نيرباصلا

 :ىلاعت لاق .طابرلاو ةوقلاب كلذو ةيداملا ةوقلا رصنع :ىناشلا

 ,204 مكودعو

 لك ىف ةيوجو ةيرحبو ةيرب برحلا تالآ نم فرعي ام لك لمشت ةوقلاو
 ,لاتقلا تادعمو حالسلا عاونأ نم ىرشبلا لقعلا هعم قفتي امم هبساني امب نمز

 .اهفادهأ ةباصإ ىلع بيردتلاو اهلامعتسا ةيفيكو اهحالصإو اهعنصب ملعلا عم

 عناصملاك ءادعألل اًمده نوكت ىتلا ةيويحلا حلاصملا ىلع ةظفاحملاو ءادعألا

 . مالعألاو تاالصاوملا رئاسو روسجلاو

 تسيل لماشلا دادعإلا اذه نم ةوجرملا ةدئافلا نأ ىلإ ةيآلا تدشرأ دقو

 طسبو قحلا رارقإ كلذ لبق ىه امثإو .هطقف ةيبرحلا عقاوملا ىف رصنلا ىه
 ءانتعالا ىف ركفي ال ىتصح هبلق ىف بعرلا عاقيإو ودعلا باهرإب نمألا

 .رارقتسالاو نمآلا ةلزلزو نايغطلاو

 ٠١45. :ةيآلا ءءاسنلا ةروس )١(

 :ةيآلا «لافنألا ةروس (؟)

)1( 



 برحلل ىلمعلا ثلاثلا ميظنتلا

 :ككرعملا ىف دنج لكلا( أ)

 ردق نم لك نأ هدعب ةيلاثلا روصعلاو هل ىبنلا رصع ىف لمعلا ناك

 ءافعضلا الإ اهضوخ نع فلختي ال ةكرعملا ىف ىدنج حالسلا لمح ىلع

 نومسي اوناك نيذلا نآرقلا ةلمحح ىتح نوقفني ام نودجي ال نيذلاو ىضرملاو

 مهتلاسبو مهمادقإ ناك دقو «ةماميلا برح ىف ةلاسبو امادقإ رثكأ اوناك ءارقلاب

 لاق ٠ مهب لتقلا رحتسي نأ ىف اًببس ءادعألا فوفص ماحستفا ىلع مهتءارجو

 ام نودجي ال نيذلا ىَلع الو ئضرمْلا ىلع الو ءافعضلا ىلع سيل /# :ىلاعت

 14 هلرترراهلئ وحبس اذر رع كوتش

 ءالعإو اهئمارك ظفحو اهسفنل رصنلا ظفحو رصنلا ديرت ىتلا ةمالاو

 ىلع بردي قيرف نآرقلا هانثتسا ام اًدونج اهدارفأ لك نوكي نأ بجي اهنأش

 بردي قيرفو «هتالامعتسا تدقعتو هعاونأ تددعت ىذلا حالسلا لامعتسا

 هيلإ جاتحي ام لك هل رفويو ؛سيطوسلا ىمح ام اذإ قيرفلا اذه مدخي ام ىلع

 .هرزأ كدشيو همازع ىوقي امم

 1١ ؛ةيألا « ةبوثلا ةروس )00(

 (1؟)



 :ةئبعتلا ميظنت (ب)

 وأ اًجالع وأ اًحالس ناك ءاوس هيلع برد ام درف لك نقتي نأ دعب

 ىلإ تعد اذإف «ةرورضلا هيلإ وعدت نم جرخخ ةئبعتلا تنلعأو ىرخأ تامدخ

 ىقابلا لظو هجورخب ىفتكا ضعبلا ىفك اذإو «عيمجلا جرخ عيمجلا جورخ

 ىلإ ىعادلا اعد اذإ شيجلل اًددم نوكيل دادعتسا ىلعو ةيلخادلا هلامعأب اًمئاق

 ةَقاَك اورشنيل نونمؤملا ناك امو إ) : ىلاعت هلوق اذه ىف ىلصألاو «كلذ

 اَذإ مهَموُق اورذنيلو نيدلا يف اوهُقَفتيَل ةقئاط مهم قرف لك نم رفن الولف
 اونمآ نينا اهي اي)» :ىلاعت هلوقو ,04 نوردحي ٍمِهلَل مهبل اوعجر

 .204 اًعيمَج اورفنا وأ تابت اورفناف مُكَرذح اوذخ

 :موجهلا ميظنت (ج)
 هتادحو عيروت لاتقلا ناديم شيجلا لصو ام اذإ مالسإلا لمع ناك دقو

 هبرستو ودعلا ذافنل ةجرف كرتت ال ضعبب اهضعب ةكسامتم عافدلا عقاوم ىلع
 0 كلذ ىلإ ريشي « هلق ىبنلا لمعي ناك اذكهو .طوطخلا ءارو ام ىلإ
 وقو .©لاعقلل دعاقم نينمؤملا ئوست كلهأ نم تودغ ذإوؤ» : ىلاعت
 يب مباح لاسم هديب يف هولا نبل اسيل 3/9 : ىلاعت
 م2 62

 , 0200 صوصرم

 )١( :ةيآلا «ةبوتلا ةروس 177.

 :ةيآلا ؛ءاسنلا ةروس (؟) ١ل9.

  0ةيآلا فصلا ةروس 5.
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 برقألا لائقب أدبي نأ وهو «كلذ دعب عبتي ام ىلإ نآرقلا دشرأ دقو

 ىمحيل تابقع نم هضرتعي نمم شيجلا قيرط ءالخإل ءادعألا نم برقألاف
 نواعتلاب هلهأو مالسإلل ديكب مهل اًئيعو ءادعألل انوع نوكي نأ هاسع امب هرهظ

 مُكتولي نيذلا اوُلتاَق اونمآ نيذْلا اهيَأ اي ]9 :ىلاعت هللا لاق .هبزحو ىغبلا عم

 .«04نيّتمْلا عم هللا نأ اومّلعاَو ةظلغ مكيف اودجيلو ٍراَقَكْلا نم

 رصعلا ىف لودلا اهب لمعت ىتلا ئدابملا نم نآرقلا هررق ىذلا أدبملا اذهو

 لاوز ىلإ نائئمطالاو اهمامأ قيرطلا ءالخإ دعب الإ ةوطخ وطخت الف ثيدحلا

 .اهليبس نم تابقعلا

 :شيجلا ريهطت ( د )

 امو شيجلا فوفص ىف ليذختلاو رشلا رصانع نع مالسإلا فشك

 امو ةروع انتويب نإ :نولوقيف جورخلا نع اهب نورذتعي ليح نم هتلعتفا

 سوفنلاو ةضيرملا بولقلا جضن نم اذهو «© ارارف الإ نوديري نإ ةروعب ىه

 نم اوزرب اذِإَف ٌةَعاط َنوُلوُقَيَو 9 :ىلاعت لاق .فيعغلا ناميإلاو «ةرئاحلا

 ضرعأف نوتَيبي ام بتكي هللاو لوقت يذلا َرْيَغ مهتم ٌةَفئاَط تيب كدنع

 .©74اليكو هللاب ئَفكو هللا ىَلع لَكَوَتو مهن
 ةموثرج هنأل هرتس فشكو مالسإلا هارع دق سائلا نم فئصلا اذه

 وهو مدقت لك ىف قيوعتلاو حالصإ لك ىف داسفلاو ةضهن لك ىف ساكتتالا .

 )١( :ةيآلا «ةبوتلا ةروس "١١1.

 :ةيآلا فاسنلا ةروس (؟) 4١.

 (1ه)



 اهنأ كشال اهريغو هذه «سمانخلا روباطلاب ثيدحلا حالطصالا ىف ىمسملا

 رشني لئدنع ءاهيلع ءادتعالا رش اهيقتو قوقحلا ظفحتو معدت ةماع لماوع

 ىه هللا ةملكو ىلفسلا اورفك نيذلا ةملك نوكتو ملاعلا رقتسيو هلالظ نمألا

 . ميكح زيزع هللاو ايلعلا

 :برحلا نالعإ (ه)

 برحلا نالعإب مالسإلا رمأ ناعمجلا ىقتليو فوفصلا محالتت نأ لبقو

 نم نفاخت امإو  ةرغ ىلع هذخأو ودعلا ةلفغ زاهتنا نم رذحي ءادعألا ىلع
 :لافنألا» 4 نيدئاخلا بحي ال هللا نإ ءاوس ىلع مهيلإ ذبناف ةنايخ موق

 ذبنلا اذه نوكي نأ بلطتو ءرشلا سجوت دنع دهعلا حرطب ةيآلا رمأت .

 بحي ال هللاف هللا اهبحي ال نيملسملا نم ةنايخ نوكت ال ىتح اًحضاو اًحيرص

 . نينئاخلا

 نويعلا دختا دق لوألا هردص ىف مالسإلا نأ :ركذلاب ربدج وه امو

 دض' ءافخلا ىف هنوتيبي امو تارماؤم نم ءادعألا هربدي امب هنوتأي سيساوجلاو

 .نوركمي امم ةياقولا كلذب نوذختيف مهتاكرحت نوملسملا ملعيل هلهأو مالسإلا

)15( 



 ترزكلاو ملسلا ىئلاح ىف مالسإلا بدأ

 ملسلا ىف مالسإلابدأ (أ)

 ؛:نواعتلاو فطاعتلا ىلإ ةوعدلا ١-

 دشرأو «نواعتلاو فطاعتلا ىلإ اعد دق مالسإلا نأ ىف كش نم سيل

 نم دحاولا محرلا هيضتقي ام الإ تسيل مهنيب ةيناسنإلا ةقالعلا نأ ىلإ سانلا

 لك نكمتبل مهنيب اميف ةيرحلاو لدعلا رارقإ ىلإ مهاعد مث «نامألاو ملسلا

 نمو قمألا ىقرو ةراضحلا ءانب ىف عيطتسي ام ميدقتو ةيجاوب مايقلا نم ناسنإ

 ىلإ اعدو «بيرختلاو ريمدتلا ىف هللا معن ريخست نم اًرذحم مالسإلا ءاج ائه

 ريستو اًنانئمطأو اًئمأو ةنيكس بولقلل ألمي ىذلا ملسلا ىلإ ةليسو ةوقلا ذاختا

 :ساثلا نيب ةيلصألا ةقالعلا وه ملسلا ١-

 عم مهضعب نيملسملا نيب اميف ةيحالصإلا هتسايس مالسإلا ىنب دق هيلعو
 الف ةماع سانلا نيب ربخلا عيشي بوعشلا نم مهريغ نيبو مهنيب اميفو « ضعب

 اوريثي الأو ةاعدلاو ةوعدلا نع مهرش اوفكي نأ الإ نيملسملا ريغ نم بلطي

 ىف ناوخإ مهف مهملسب اوظفتحاو مهدهعب اورب اذإف لكاشملاو نتفلا هيلع
 عبتيو هيلإ وعدي هنيد لكلو ماعلا اهريخخ ىلع نوناعتي «نيملسملا عم ةيناسنإلا

 .دحأ قحل صاقتنا وأ دحأب رارضإ ام نود هيلإ هلشري ام
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 :تايرحلا ةلامك -"

 ىف مالسإلا عنامي ال ةنئمطم ةنمآ ةايحلاو لالظلا فراو ملسلا ناك اذإف

 ريخ ىلإ لمعلا ىف مهعم ةكراشملاو مهريغو نيملسملا نيب تاقالعلا ةيمنت

 لفكتيو علسلا نولدابتيو قاوسألا ىف نولماعتي دودحلا مهل حتفي ةيناسنإلا

 اوماد ام اهيلع ىدعتي ال مهلاومأو مهضارعأو مهئامد نوصب مالسإلا

 نأو ىراجتلا هطاشن رشابي نأ لكلو «نامألاو ةمذلا دقع هبجوي امب نيكسمتم

 وأ ةعيبطلا اهتحنم ىتلا ةماعلا ةلودلا قفارمب عتمتيو هتدابع لحم ىف دجاوتي

 فيك فرصتي هتيرحو هتمرح لكلو ةايحلا قح لكلف «رشبلا طيطخت نم تناك
 دعاوقل مده كلذ ىلع بترتي مل ام ءارآو بهاذم نم هاري ام دقتعيو ءاش

 | .ةلودلل ماعلا ماظنلاب داسفإ وأ نيدلا

 'انيلع ام مهيلعو انل ام مهل» : باتكلا لهأ قح ىف لاق ُهَّكَق ىبنلاو

 الو مهئاسن ىحكان ريغ باتكلا لهأ ةنس مهب اوئسا :سوجملا نأش ىف لاقو

 نطاوملا هب عتمتي امب عتمتي مالسإلا راد لخدي ىذلا نمأتسملاو «مهحئابذ ىلكآ

 ىلع وهو ةتقؤم هتماقإ نأل «هتافرصت ىف بقاري نأ بجي هنأ الإ هئيد لهأ نم

 نطاوم ةفرعمل نيملسملا لاوحأ ىصقت ىلإ ىدؤي دق ىذلا رمألا هنطوب ةلص

 .رطنملا ىتأي انه نمو ؛ودعلا ىلإ رارسألا برستتف ةوقلاو فعضلا

 دحأل ارش رمضي ال ملسلا تقو ىف هبادآو مالسإلا ميلاعت هذهف :دعبو

 ىلع ءادتعا هنم ري ملو هدهع ىلع ماد ام اًراقتحا وأ الذ هل فلاخمل ىغبي الو

 ةوعدلا ليبس ىف فقي ملو مهتوادع ىلع رهاظي ملو نيملسملاو مالسإلا ةمرح

 , .27ةاعدلا ىدحتي وأ

 )١( ص فسوي ىبأل جارخلا باتك ١55.
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 :ىتأي اميف اهلمجن نأ نكمي ةحضاولا ةجيتنلاو

 ءادعلا حور هنم رهظت ىتح برحب ادحأ ئجافي ال مالبسإلا نأ ١-

 .هلأس نمل اًناس ناك امنإو ءاهنأش نم ريقحتلا وأ اههجو ىف ةوعدلل ةضراعملاو

 عراسي وهف © هللا ىلع لكوتو اهل حنجاف ملسلل اوحنج نإو 9» :ىلاعت لاق

 .اهيلإ ودعلا حنج ىتم ملسلا ةبغرل ةيبلت برحلا فقو ىلإ

 نئمطيو ثاقالعلا مظتنت بوعشلا نيب مالسلا رقتسي ملسلا لظ ىفو 7

تناك نأ دعب هضرعو هلام ىلع نمأيو هتايح ىلع ناسنإ لك
 لكل ةحابم 

 .هاحلاو ناطلسلا ىوذ نم بهان لكل ابهنو بصاغ

 اوغلبي نأو سانلا نيب هللا نيد اورشني نأ هلهأو مالسإلا بجاو نإ

 ىبأ نمو ءادشر اورحت كئلوأف ملسأ نمف ةشطعتملا سوفنلا ىلإ هميلاعت

 ءادعأ نم اًدحأ رهاظي ملو ةنثف لواحي ملو داع الو ماب ريغ ةوعدلا ضفرو

 نم هيلع امب مزتلا نإ نيملسملا نم ربلاو ةياعرلا عضوم ىف وهف «مالسإلا

 .تابجاوو قوقح
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 برحلا ىف مالسإلابدأ (ب)
 «ناودعلاو ملظلا درل ةليسوك اهيلإ وعديو برحلا ررقي ذإ مالسإلاو

 اهب نمأ نم ةيامحو اهرون مامتإو قحلا ةوعد نيكمت مالسلاو نمألا رارقإو

 ىلإ لوصولا نم نكميو اهفده ققحي ىذلا عيرشتلاب اهطاحأ دق اهءاول لمحو

 قحلا قحي نأ هللا ديريو إ لطابلا نالذخخو قحلا رصن وهو اهنم ةياغلا

 هرك ولو لطابلا لطبيو قحلا قحيل نيرفاكلا رباد عطقيو هتاملكب
 ىلإ دشرأ ةيداملا ةوقلا دادعإ ىلإ دشرأ امكف .40 :لافنألا» # نومرجملا

 اهتيلاعفو اهتيمهأ ىف لقت ال ىهو برحلا بدأب اهنع ربع ام ىه ىرخأ رصانع
 :اهنم ةلمج كاهو ءرفظلاو رصنلا ىلإ لوصولا ىف ةيداملا ىوقلا نع

 :داهجلل ءادنلا ةيبلت ١-

 ةمألاب ةيمالسإلا ةعيرشلا هضرفت رمأ ههجو ىف فوقولاو ودعلا داهج
 شيعتف ةناهملاو لذلا ةايح لبقت نأ نكمي ال ةايسملا ىف اهقحب ةنمؤملا ةيعاولا

 برحلل بهت نأ اهبجاو نم ىرت لب «لالغألاو دويقلاب ةلبكم ةيرحلا ةبولسم
 ةزيزع ةايحب عتمتيو اهضرعو اهنيد اهل ملسيل ءاهتيموقو اهنطو نع اعافد
 ءادأ نع صخشلا فلختي نأ ةمهلا طاطحناو ناميإلا فعض نم نأو ةميرك

 ةريبكل اهنإو اهتكوش راسكلاو ةمألا لذاخت ىلإ ةاعدم كلذ نإف «ةبيرضلا هذه

 داهجلا ىلإ ةوعدلا ةيبلت نع اولقاشت اذإ مهرذنأ. كلذلو «عراشلا رظن ىف
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 موق ىلإ ناطلسلاو كلما لاوزو دابعتسالاو لذلا باذع «ميلألا باذعلاب
 يف اورفنا مل ليق اذ مك ام اونمآ ندا هيأ ايإ» :ىلاعت لاق .مهريغ
 عام امَف ةرخآلا نم اينالا ؛ ةاّيحلاب ب ميضرأ ضرألا ىلإ ملفنا هللا ليبس
 اسي بَ ميدي اورغت الإ 0 ليَ الإ ةرخآلا يف اينادا ةاّيحلا
 .20ريِدَق ءيش لك ىلع هللاو ائيش هورضت الو مكريغ اموف لدبتسيو

 ةمألا ضعب ىلع ءارغلا ةعيرشلا هضرفت ةيافك ضرف داهجلا ىلإ جورخلاو

 ةأجف ودعلا مهد اذإف .كلذ ىلإ ملسملا رمألا ىلو اعد ىتم اهشيج ىف ةلثم
 مضني نأ لاتقلا نادبم ىف ةمدخ ىدؤي نأ عيطتسي ملسم لك ىلع بجاولاف

 نودب جرخت نأ ةأرملل راج ىتح رمألا ىلو ةوعد هغلبت مل ولو نيعفادملا ىلإ
 .اهجوز نذإ

 :لاثقلا ىف لاسبتسالا -"

 ىتح لاتقلا ىف لاسبتسالاو تابشلاب هباتك ىف لجو زع هللا رمأي
 اوركذاو اوتبثاف ةف متيقل اذإ اونمآ نيذلا اهيأ اي إ» :ىلاعت لوقيف .ةتامتسالا

 نيذلا نيئمؤملا تافص نم هلعجو « 6 :لافنألا»# نوحلفت مكلعل ريثك هللا

 نيذلا ةملك نوكتلو ءافرشو ةيمح هئع عافدلاو نطولا بحب مهبولق ترمع

 ةيلوتو فحزلا نم رارفلا نع'ىهن امك ءايلعلا ىه هللا ةملكو ىلفسلا اورفك

 سئبو منهج هؤازج ناميإلا ةرئاد نع اجورخو ةديقعلا ىف اداحلإ هربتعاو رابدألا
 الف افحز اورفك نيذلا متيقل اذإ اونمآ نيذلا اهيأ ايو# : ىلاعت لاق . ريصملا

 )١( :ناتيألا «ةبوتلا ةروس 8", 79.

051) 



 ةئف ىلإ ازيحسم وأ لاتقل افرحتم الإ هربد ذئموي مهلوي نمو رابدألا مهولوت
 21١6. :لافنألا»# ريصملا سئبو مدهج هاوأمو هللا نم بضغب ءاب دقف

 اذإف ةيفاعلا هللا اولسو ودعلا ءاقل اوئمدت ال» : هَ هللا لوسر لاقو

 .(«فويسلا لالظ تحت ةنجللا نإف اوربصاف هومتيقل

 . «ةميزهلا دعب ةايح لا ضغبأل ىنإ هللاو» :لوقي بلهملا نب ديزي ناكو

 :راصتنالا ىف اهرثأو ةماقتساللا ١-

 امع مهسفنأ نوصو ىلاعت هللا ةعيرش ىلع مهتظفاحمو دونجلا ةماقتسا

 ءدوهجلا ديحوتو «فوفصلا مضو «ةملكلا عمج ىف ريبك رثأ هل اهسندي

 لماوع مهأ نم ىناعملا هلهو هب مايقلا ىف ىنافتلاو بجاولاب روعشلاو
 هعاطأ ام هنع عفادي هللا نأب ةقث هلك نوكي نأ ىغبني مالسإلا شيجف ءراصتنالا

 نيذّلا نع عفادي هللا َنِإ ف :لجو زع لاق .همراحم نع دعنباو هرمأب رمئأو

 اوملظ مِهّنأب نولتاقي نيذّلل نذأ 9 روُفَك ناَوَح لك بحي ال َهَّللا نإ اونمآ

 ,هب رمأ ام ةيامحل عافدلاو هيلإ لصوي امب كسمتلاو ةوعدلا ىف صالخإلاب

 ءالتبالا ىف اًببس نوكت ىصاعملا نأب ةقث ىلع نوكي نأ بجي امك

 اهؤلمتف رودصلا رغوتو ةوخدلا تبمتو ةءورملا لتقت اهنأل «ةميزهلاو نهولاب
 نيب للستلا ودعلا ىلع لهسيف ةنايلاو ردغلا سوفنلا ىف رشنتو اضغبو ادقح

 ىهف «ةكانفلا ةئبوالاو ةئيبنمللا ضارمألا بلجت اهنأ امك ءهنم لينلاو هفوفص

 )١( :ناتيآلا ءجحلا ةروس 8 9,
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 الإ رفظملا شيجلا امو ةيونعملا حورلا ىلع ةيضاق ةيوقلا ماسجألل ةكلهم

 . ؟اعيمج امهدقف دقو لتاقي ءىش ىأبف ةيونعملا حورلا ىف ولعو ةيوق ماسجأب

 كرمأ7 :صاقو ىبأ نب دعس ىلإ بتكي وهو باطخلا نب رم لوقي

 شيحلا بونذ نإف مكودع نم ىصاعملا نم اسارتحا دشأ اونوكت نأ كععم نمو
 كلذ الولو هلل مهودع ةيصعمل نوملسملا رصتني امنإو مهودع نم مهيلع فوخأ

 ناك ةيصعملا ىف انيوئسا نإف ءمهددعك سيل انددع نأل مهب ةوق انل نكت مل

 :هلاق اممو ,انتوقب مهبلغن مث انلضفب مهيلع رصتنن الإو انيلع لضفلا مهل

 طلس موق برب انأسأ نإو انيلع طلسي نلف انم رش انودع نإ اولوقت الو»
 امنإف وزغلا لبق اًحلاص اولمعا» :ءادردلا وبأ لاقو .؟مهنم رش وه نم مهيلع

 . "مكلامعأب نولتاقت

 :بابسألا ىف ذخألا -4

دبال لب هللا ليبس ىف لتاق نمل ءامسلا نم لزنت ةحنم نوكي ال رصنلا
 

تلا بابسألا دنع فوقولا نم لدبتت ال ىتلا هتنس ىضتقمو ىلاعت همكح نم
 ى

 اهتادعمو برحلا تالآ لامعتسا ىلع بيردتلاك راصتنالل اليبس اهعضو

 مالسإلاو ءاهرامغ ىف ضوخلا ةيفيكو اهتاميظنتو اهتاليكشت ىلع نيومتلاو

 نم .امهيف امل حالسلاب بعللا ىف نذأو ليخلا قابس حابأف كلذ ىلإ دشرأ دق

 لهأ نأ :حيحصلا ىف درو دقف ؛ناعطلاو برضلاو رفلاو ركلا ىلع نيرمتلا

 الو هلي هللا لوسر ىأرم ىلع دجسملا ىف بارحلاب نوبعلي اوناك «ةشبحلا

ءابصحلا ىلإ مهو كلذ هنع هلل يضر باطخمللا نب رمع مهيلع ركنأ
 مهيمريل 

 . ارمع اي مهعدا : هيت ىبنلا هل لاق اهب
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 :شيجلا دئاف ةيلاثم -0

 ىلع فقوتي اهريصمف اهتاكرح مظنيو 00 ىذلا وه شيجلا دئاق

 هب عتمتي ام رادقم ىلعو «برحلا نوئش ىف ةربخو ءاهد نم ىتوأ ام رادقم

 ةدشو هلع عفادي ىذلا قحلاب ناميإلا نم فقوملا اذه بسانت'ىتلا تافصلا نم

 اهتابلقتو اهلاوحأ ىلع اونرم نمو اهرامغ ضوحنو ةسرامم نمو هيلع ةريغلا

 هب فصتي ام نإف «ةقاشلا اهلاوهأو اهبوطخ ةاقالمل مهمادقأ تتبثو اهرم اوقاذف

 لاقو «مهتعاجش ديزي دنجلا لوقا ىف :ديمخت ىلا اهل ةتنانلا »قاف عم .ةاناقلا

 . «سانلا نبجيف نبجت الو» :هنع هللا ىضر ركب وبأ

 :سامحلا ةراثإ -"5

 هنوئفب ةربخلاو لاتقلا ىلع بيردتلا نم مهظح دونجلا ذخأي دقو

 برحلا ةباهم مهيلع ىلوتستو ةعاجشلاو ةأرحجلا مهصقنت دق نكلو «ةفلتخملا

 مهسامح ريشي ام ىلإ ةسام ةجاح ىف مهف اهريعس ىف لوخدلا نم فوخلاو

 ىف داهجلا لضف ركذت ىتلا بطخلا ءاقلإك «مهمئازع ىوقيو مهروعش بهليو

 نم رصنلا هب ىتأي ام نيبتو ودعلا هجو ىف تابثلاو مادقإلا نسحو هللا ليبس

 نم ةايحلا ىلع صرحلاو ,فحزلا نم رارفلاو نبجلا هرجي امو ةزعو ريخ

 فوقولا نم ةماركلاو ةزعلا هيضتقت امبو مهفالسأ دجمب مهركذتو راعلاو ىزخلا

 تناك مهناط وأ ىلع ىلوتسا اذإ ودعلا نأو «عافدلا ىف ةتامتسالاو ودعلا مامأ

 مكيلإ اوطسسييو ءادعأ مكل اونوكي مكوفقغي نإ ةلذلا مهيلعو ةزعلا هل

)6( 



 مهل حضوتو .21 :ةنحتمملا»# تورفكت ول اودوو ءوسلاب مهتنسلأو مهيديأ

 .داهشتسالاو ربصلا وأ ةمينغلاو رصنلا نيينسحملا ىدحأ الإ وه أم داهحلا نأ

 ىلع نوقليف ةنسلا هذهب نوذخأي ةيمالسإلا شويجلا داوق ناك دقو

 اهتعمعم ىف لوخدلا ىلإ مهعفدت ةرئاث اًبطخ بورحلا باشتنا لبق مهدونج

 دقتم سامحو ةتباث بولقب

 ظاعولا نم ةبخن ةبراحملا شويجلا بحصت نأ بجي امم ناك اذلو

 نع عافاللاو هللا ةملك ءالعإل داهجلا ىف نيلتاقملا نوببحي ءاغلبلا ءامكحلا

 الو» :ىلاعت هلوق لثم ءميركلا نآرقلا ىف ىف ءاج امب مهنوركذيو نطولا

909 فوري مهن دنع يأ لب انو هللا لبس يف اوف يدل نحت
 

 نم مهب اوقحُلي مل نيذّلاب نورْشَبْعسَي رشبعسيو هلضف نم هللا مهانآ اًمب نيحِرَف

 .014 نوني مه الو مهلَع فأل مهل

ىور دقف «هباحصأ عم ُهّنْيَف ىبنلا نم عقو امبو
 مهيف ماق هنأ ةداتق وبأ 

 ب ماقف ؛لامعألا 0 هللاب 5 0 0

 حسم : نبي هلال
 1 ا

 , 7( ربدم
1 

 اياطعلاب دعي - ةعاجشب ةمحلملا ماحتقاو سامحلل ةراثإ - هتيم ناكو

 ناك دقف «ةبلغلاو رصنلا ىف رثألا هل نوكي ايلوطب المع ىنأي نم لك زئاوجلاو

 .دبلس هلف ليتق لقق نم» :مهل لوقي
 )١( :ناتيآلا «نارمع لآ ةروس 2159 ٠!11.

 .ىناكوشلا (؟)
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 ىف دهاجيو .هتعاجش نم فعاضي ىدنجلا لعجت لماوعلا هلذهف

 . ميظعلا زوفلاو رزؤملا رصنلا نوكي ةياهنلا ىفو (مالستسالاو

 :شويجل ا ريدقت ٠-

 ' «ةيونعملا حورلا عفر ىف هب ناهتسي ال رثأ اهزازعإو شويجلا ريدقتلو

 نأش ءالعإو هنطو نع عافدلا ىف هتايحب دوجيو رطخلا هجاوي يذلا دهاجملاف

 :رعاشلا لوقي ًالثمف . هنيد

 دوسنبلا قفخو ائقلا نعط نيب ميرك تنأو تم وأ اًريزع شع

 هتابثو هتعاجش نم كلذ ديزيف ميركتلاو ليجبتلاب ةمألا هلباقت نأب ريدج

 .ةقشمو دهج نم رمألا هفلك امهم عافدلا ىلع

 :لاقو ءايشأ ركذف ءدونجلل اًبيردت ءايشألا دشأ نع ءامكحلا ضعب لكس

 .«سانلا سوءر ىلع عاجشلل فيرشتلاو رفظلا دعب شيجلل ماركولا»

 «برحلل جورخلا لئع هعيدوتب لافتحالا :اهنم رهاظم شيلا ميركتلو

 :اريفك اريخ لمعلا اذهب دعوو هيلع مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ثح دقو

 عيشأ نكلا» : لاق هع هللا لوسر نأ هيبأ نع ليهس نع هجام نباو دمحأ ىور

 دقو «؟!)اهيف امو ايندلا نم ىلإ بحأ هحاور وأ هودغ ةلحر ىف هيفكأف اًيزاغ

 هيمدق ىلع ريسي وهو ةماسأ شيج عيشي - هنع هللا ىضر - ركب وبأ جرخ
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 وأ بكرت نأ امإ هللا لوسر ةفيلخ اي :ةماسأ لاقف هسرف ىلع بكار ةماسأو

 . «هللا ليبس ىف ةعاس ىمدق ربغأ ال ىلامو لزنت الو بكرأ ال» :لاقف لزنأ

 ىبأ نب دعس شيج عيشي - هنع هللا ىضر - باطخلا نب رمع جرخو

 صروعألا :هل لاقي اًعضوم غلب املف «سراف حتف ىلإ ههجو نيح صاقو

 خفنو ودعلا هجو ىف تابئلاو ربصلاو ةعضترلاو لدعلاب مهاصوأف مهيف بطخ

 .نيتملا همزعو ةباثولا هحور نم مهيف

 ةايحلا ريفوتو ءادهشلا رسأب ةيانعلا :شيجلا لاجر ريدقت رهاظم نمو

 تعفر لامعأ نم اومدق امل ءازجلا ضعب اهيف ةيبرت مهدالوأ ةيبرتو اهل ةميركلا
 هسفن نم نمؤم لكب ىلوأ انأ» :مالسلاو ةالصلا هيلع لوقي .اًيلاع نطولا مسا

 هل ىلوم ال نم ىلوم انأو هنثرولف آلام كرت نمو ىلإف ةعيض وأ اًئيد كرت نمف

 دادسب دهعتي « ىبنلاف «ةعيض وأ ائيد كرتو تام نمف ىأ (هيناع كفأو ثرأ

 .2)لايعلا :ةعيضلاو ؛هتعيض ةنؤمو هنيد

 مهنأشب هيونتلاو مهيلع ءانثلاو ركشلا تارابع غوص ريدقتلا هوجو نمو

 قالطإب مهاركذ ديلختو مهدالبل ءافولاو فرشلا زمر نيشاينلاو بترلا مهحنمو

 كلذ ريغو ؛ةيريخ قفارمو «ةيعامتجا تاسسؤمو ةمهم عراوش ىلع مهئامسأ

 «بولقلا نع مهلامعأو مهروص بيغت ال ىتح مهتئيبو مهنيد عم مءالتي ام

 . مهتمأل ارخفو مهل ءايحإ ةمداقلا لايجألا اهلقانتتو

 دصق نع نكت مل ءاطخأ اوبكترا اذإ مهتشقانم مدع مهل ريدقتلا نمو

 نب دلاخ نأ ىور دقف . ميمصتو مزعب ودعلا نوبراحي نيصلخمم اوماد ام مهنم

 )١( نص 7” ج لوصألل حجانلا 197.

)١559( 



 ادقتعم مهنم ًالاجر لتقف مالسإلا ىلإ ةميذخ ىنب ةوعدل هلع ىبنلا هثعب ديلولا
 :لاقو «دلاخ هلعف ام ركنأ ُهّْْيَق ىبنلا كلذ غلب املو «لتقلا نوقحتسي مهنأ

 ىبأ نب ىلع عم ةميذخ ىنب ىلإ لسرأو .(دلاخ عنص امن كيلإ أربأ ىنإ مهللا»

 ام ىلع مهدازو مهلاومأ نم بيصأ ام ميق مهاطعأو اولتق نم تايد بلاط

 . شيجلا ةدايق نع ادلاخ لزعي ملو لاومألا ميقو تايدلا نم اوقحتسا

 :دنجلا ةعاط -4

 رفظلاب ةمالسلا رب ىلإ اهب ريسلاو ةكرعملا حاجن ىف لاعف رثأ دنجلا ةعاطل
 برخلا تقو ىفف «ةبجاو ءاسؤرلل نيسوءرملا ةعاط تناك اذإو ءراصتنالاو

 .مزلأو بجوأ شويجلا ماحتلاو

 ناميإلا فصوب مهل اًيداتم ةعاطلاو عمسلاب هدابع هناحبس هللا رمأ دقو

 :ىلاعت لاقف .هتايضتقم لعفب عارسإلا ىلع مهثحيو هتاعبتب مهرعشي ىذلا

 رمألا ىلوأو لوسرلا اوعيطأو هللا اوعبطأ اونمآ نيذلا اهيأ ايف

 01 : ءاسنلا»# مكنم

 اي» :لاقف عادولا ةبطخخ ىف ىماسلا بدألا اذه ىلإ دشرأ هلق ىبنلاو

 ام اوعيطأو هل اوعمساف عدجم ىشبح دبع مكيلع رمأ نإو هللا اوقنأ سانلا اهيأ

 .(هللا باتك مكل ماقأ

 دقف ديلولا نب دلاخ ةصق ةعاطلا نسح ىلع ادهاش قاسي ام مظعأ نمو

 ىبأ ىلإ رمألا دسوو «ماشلل حتافلا شيجلل ةماعلا ةرامإلا نع رمع هلزع

 ةديبع ىبأ ىلإ ةرامإلا ملسف هللا ليبس ىف دهاجي دلاخ ىأرو حارخلا نب ةديبع
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 اهب براحي ناك ىتلا حورلاب ةديبع ىبأ ةيار تحت لاتقلا ىلع رمتساو اًيضار

 .شيجلل ريمأ وهو

 اوقرافو لوسرلا رمأ اوفلاخ امئيح الإ دحأ ةوزغ ىف نوملسملا مزهنا امو

 ةبغرو ايندلا فراخز مهراظنأ تفطخ امل اهيف تابثلاب اورمأ ىتلا مهنكامأ

 ناكلو ةميزهلا هذهب اولتبا ام مهدئاق رمأ اوعاطأ ولو «ةمينغلا ىلع لوصحلا

 ظ .نيبملا رصنلا مهل

 :دثجلا ةلماعم -4

 امهم هنكلو ىداملا دادعتسالا وه برحلا ىف لاعفلا رصنعلا نأ كش ال

 ةقدلا نم ةياهنلا غلبو روطتو عونت امهمو «لماكتو دادعتسالا اذه ىقترا

 هتدناس اذإ الإ رصنلل ةليسو نوكي نأ نكمي ال «رامدلاو كتفلا ةدشو ةعاربلاو

 نسحي نأ هيلعف هدنجو دئاقلا نيب ةقالعلا نسحب كلذو «ةيلاع ةيونعم حور

 مهلاوحأ فرصيو «ةسايك ىف مهعم فطلتيو مزح ىف مهب قفرتيو مهتلماعم

 ءاضغإلاب مهعم فالتخالا ىشاحنيو مهنيب 'ةلادعلا رشنيو حالصإلاب اهدهعتيو

 ءردصلا ةعسو ملحلاب هوركملا ةلباقمو «تالزلا نع حماستلاو «تاوفهلا نع

 اذإو» :هل لوقيف نايفس ىبأ نب ديزي ىصوي - هنع هللا ىضر - ركب وبأ اذهف

 لاقو ؛«هايإ مهدعو ريخلاب مهأدباو مهتبحص نسحأف كدنج ىلع ثمدق

 قفرلاو هللا ىوقتب كيلع دلاخ ايا :نيدترملا ىلإ هلسرأ نيح ديلولا نب دلاخل

 ىلإ ناسحإلا ىلع اًناح ةيسايسلا هتلباقم ىف بيطخلا نبا لاقو ؛«(كعم نم

 نمل الإ اًسوفن لذبت ال اهنإف ةمعنلاو ةيارجلا نم مهل تبجوأ ام فوو" :دونجلا

 ,«ناسللا لضفو ناسحإلاب اهبولق كلم
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 هثعب نيح بلاغ نب روصنم ىلإ زيزعلا دبع نب رمع هب دهع اميف ءاجو

 مهمشجي الو مهرفس ىف هعم نمب قفري نأ هرمأو" :نيبراحملا ضعب لاتقل

 مل رفسلاو مهودع اوقالي ىتح مهب هفري لزنم نع مهب رصقيو «مهبعتي اريسم
 ."00مهتوق صقني

 دئاقلا ىلعف «مهسفنأ دونجلا نيب ةقالعلا نسحب ةيونعملا حورلا ىوقت امك

 نوكت نأ ىلع لمعيو مهنيب رصانتلاو دولا حور رشنيو مهتالص قثوي نأ

 اهلخدي نأ نم ةكرعملا ىلع رضأ الف قاقش وأ لغ اهبوشي ال ةيفاص مهبولق

 هلعفي ام مهيف لعفي كلذ نإ «ةضغابتم مهبولقو «ةرئاث مهسوفن دونجب دئاقلا

 لاقف كلذ نم ميركلا نآرقلا رذح دقو «حالسلا عاونأ ثدحأب دوزم ىوق ددع

 عم هللا نإ اوربصاو مكحير بهذتو اولشفعف اوعزادت الو :ىلاعت

 شيلا ءارمأ نيب عرانت عقي نأ نم رذحت ةيآلاف .5 :لافنألا»# نيرباصلا

 نكمي ىذلا لشفلا بقعي هلك كلذ نإف «هئارمأو شيجلا نيب وأ هدارفأ نيب وأ

 .دابعتسالاو ةلذملا نوكتو هتاطلس ضرفو رصنلا نم ودعلا

 :برحلا ىف ىروشلا -

 ىأر نم أطخلا نع دعبأو باوصلل برقأ ةعامجللا ىأر نأ ررقملا نم

 ىلاعت لاقف «ةعامجلا ىأر ذخأو «ىروشلاب ميركلا نآرقلا ىنع اذل «درفلا

 .7؟ ص نيس رضنلا ذاتسالا ةليضفل مالسإلا ىف برحلا بدأ )١(
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 بورحلا رمأ دارملاو .«رمألا ىف مهرواشو 9 :ىحولاب ديؤملا وهو هيبنل

 .ةسرامملاو براجتلا قيرط نم سانلا اهكردي ىتلا ايندلا رومأ نم اهوحنو

 بلقيو ءثحبلا طاسب ىلع ةلأسملا حرطي ىذلا وه «حجانلا دئاقلاف

 نيهتسي الو مهيلع هضرعي نأ نود ىأرب عطقي الف ؛هشيج دارفأ عم ىأرلا

 ناك ةيهلإلا ةياعرلاب طاحملاو ءىحولا طبهم هَ ىبنلاف «مهنم درف ىأ ىأرب

 لزن امل ردب ةوزغ ىف رذنملا نب بابحلا ىأر ىلع لزن دقف «ةنسلا هذه عبتي

 هلزنأ لزنم اذه :بابحلا لاقف فقوملل اًيسانم بابحلا هري مل الزنم هيَ ىبنلا

 .؟ةديكملاو برحلا وه مأ ءهمدقتت نأ انل سيل ءهللا

 «لزنم اذه سيل :بابحلا لاقف «ةديكملاو ؛برحلاو «ىأرلا وه ال :لاق

 : هع لاقف «نوبرشي الو برشنف هلزننف موقلا نم ءام ىندأ ىتأت ىتح ضهنا
 . «بابحلا هلاق امب ذخأو .ىأرلاب ترشأ»

 :برحلا ىف مثكتلا ١١-

 ًطوحم هشيجل هبيترتو ءبرحلا نوئشل هفيرصت نوكي نأ دئاقلا مزح نم

 برست ال ىتح ديدشلا نامتكلاب ةنوصم هؤارأ نوكت نأو «ةماثلا ةيرسلاب

 نوكت نأ بجي امك اهتهجاوم نع زجعي تامجهب أجافيو «ةيبرحلا هططخ

 ةبكن برف نويعلاو داصرألا نع ةديعب ةيجيئارتسالا هعقاومو «ةيبرحلا هعئاصم

 .ةيبرح ططخ نم هنيب ام ىلع وأ ؛هعئاصم ىلع ودع عالطإ نم شيجلا ىتأت
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 اًباتك هلوانو «ةيرس سأر ىلع شحج نب هللا دبع هلك ىبنلا ثعب

 ام ىعورو رظن اذإف ءريسم نم نيموي دعب الإ هيف رظني الأ هرمأو ءاموتخم

 هللا دبع راسف ؛هباحصأ نم اًدحأ هركتسم ريغ هذيفنت ىف ىضم هب فلك

 فئاطلاو ةكم نيب ةلخن لزنت ىتح ضما» :هيف اذإف باتكلا أرق مث «نيمويلا

 موق ىلإ ريسملا دارأ اذإ هيَ ناكو ؛«مهرابخأ نم انل ملعتو شيرق اهب دصرتف

 .مهريغب ىرو

 اذإو» :نايفس ىبأ نب ديزيل - هنع ىلاعت هللا ىضر - ركب وبأ لاقو

 عنماو «ةقفنلا مهيلع غبسأو كركسع مظعم مهلزنأف معلا دوفو كيلع تمدق

 .مهمالك ىلوتملا تنأ نكو نيلهاج اوجرخيل مهتاثداحم نم سانلا

 :سارتحالا

 ام لكل اًظقي نوكي نأ شيجلا دئاق مزح نمف ةديكمو ةعيدم برحلا

 ىطعي نأ هيلع بجيف ءهل هبصني دق كرش ىف عوقولا نم ارذح ؛ودعلا هلعفي

 هربدي ارمأ. رقتحي الو هلمعي لمع ىأب نيهتسي الو اهلعفي ةكرح لكل ةيمهأ

 .دادعتسا نم لمعلا اذه هبلطتي امم رثكأب دعتسي نأ هيلع

 ىبأ نب عيكو هجو :هل ليقف ملسم نب ةبيتق ىلع ناسارخب ةاغب جرخ

 اذكه ناك نمو هءادعأ رقتحي ربك هب لجر اًعيكو نإ :لاقف مهيفكي هنإف دوس
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 ضعب لاقو ؛ةوزغ ىف هودلع دجيف هئنم سرتحي ملف هودعب هتالابم تلق

 ىوقلا نم ةمالبسلا ىلإ برقأ ىوقلا ودعلا نم سرتحملا فيعضلا :ءامكحلا

 . فيسلاب زتعملا

 دنسمألا ةلقم تمذأ ةبابللا نإ -ةمضاخم ىف اًريغص نرؤحت ال

 سوفنلا ىف ثعبت ىتلا رابخألا ةعاشإ هنم سارتحالا دكأتي ام مهأ نمو

 ودعلا ةوقب ةداشإلاو هنتميزهو شيجلا فعض ةعاذإك انهو مئازعلا ىفو اًمعض

 ءاكبلاو هاهجلل اوجرخ نم ىلع مدنلاو فسألا راهظإو هدانعتسا نسحو

 وأ اوتام ام اندنع اوناك ول نيفجرملا لوقو هللا ليبس ىف اولتق نم ىلع نزحلاو

 نتفلا ريثي ثيح اًبعشو اًنئيج اهلك ةمألا ىف هلمع لمعي كلذ نإف ءاولتق ام

 اهقرفيف فوفصلا نم نكمتيو بارطضالاو قلقلا نم اًرج قلخميو ممهلا طبثيو

 لساوبلا مامأ متاقلا هلظب ىقليو اهلزلزيف مئازعلابو هدسفيف صالخإلاب لصتيو

 حالطصالا ىف ىمسملا وهو ؛بارطضالا مهب كتفيو لبسلا مهب قرفتف

 .داتعلا ةرثكو ددعلا ثادحأ نم اًمكتف دشأ وهو «باصعألا برحا ثيدحلا

 هلوقب ميركلا نآرقلا لزن ءرورشلاو ايالبلا هنم دفنت ىذلا اذهل اذس

 ىلإ هودر ولو هب اوعاذأ فونلا وأ نمألا نم رمأ مهءاج اذإو إ» :ىلاعت

 :ءاسنلا» © مهنم هنوطبنتسي نيذلا هملعل مهنم رمألا ىلوأ ىلإو لوسرلا

 ىلع ررض اهتعاذإ ىفو نيقفانملا فيجارأ نوعيذي اوناكءموق ىف تلزن .1

 رمألا ىلوأ ىلإو لوسرلا ىلإ ءابنألا كلت اوعجري نأ ىلإ مهتدشرأف نيملسملا

 . عاذي نأ ىغبني ال" امو عاذي١ام نوفرعي نيذلا مهف مهنم
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 :بورحلا ىف تايارلا عفر ١7-

 نم اهيلع فرشيو اهنوئش ريدي ةكرعملل ىلعألا سيئرلا وه شيجلا دئاق
 هدصقيو جاتحملا همؤيف هناكم دنجلا ملعيل ةيارلا عقوت هدنعو هب صاخ ناكم

 دقف ؛«بورحلا سرام نأ تقو نم اذه ىلإ قبس دق مالسإلا نإو ثيغتسملا

 ضعب نأ خيراتلا ىوريو «ءارفص ةرمو ءادوس ةرم ةيار هيف لوسرلا ذختا

 .هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال ءهيلع اًبوتكم ناك هتيولأ

 «سراوفلا اهلاطبأ دحأ ةدايقب هتحت لتاقت ءاول ةليبق لك ىطعي ناك امك
 نأ لجرلا بحت ناك هلق :لوسرلا هنا ؛رساي قب رامغ ع محا ئور دقق

 ميلس دفول دقعف «مادقإلاو ةعاجشلا ىف لئابقلا سفانتتل هموق ةيار تحت لتاقي

 هموق لتاقيل ضيبأ لاله اهيفو ءادوس ةيار كلام نب دعسل دقعو ءرمحأ ءاول

 وهف هتريشع ىف دلجلاو ةوقلا راهظإ ىلع ىدنجلل اًرفاح كلذ نوكيف ءاهنحت

 سوفنلا تلبج دقو «هرابخأ نورشنيو هلاوحأ نوفرعتي مهنم عمسمو ىأرمب
 هنع لقني نأ هسفنل يضري ال ةريشعلا نيب نساحملا نالعإو روهظلا بح ىلع

 لن دو نف اب ىف ره انو فاو تاو

 :برحلا ىشفراعشلا -4

 ىلع اهب نوفرعتي ةمالع وأ راعش دونجلا ذختي نأ برحلا بادآ نم

 فورعملا وه راعشلا اذهو «ناعمجلا كبتشي ام دنع وأ ليللا ةملظ ىف مهضعب

 سجوتيو رخآب ىدنج ىقتلي امدنع ةئيدحلا تاحالطصالا ىف «؛رسلا» ةملكب

 قطن اذإف «ةليللا كلت ىف اهيلع حلطصملا رسلا ةملك قطني نأب هرمأي ةفيتخ هنم
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 هردص ىلإ بوصم حالسلاو فقوتلاب رمأ الإو هب كتفلا نم هسفن مصع اهب
 . عيرذلا لتقلاو ءانفلا اهيف اهيدبي ةلواحم ىأ هيلع ضبقلا نم نكمتي ىتح

 نم نيدشارلا ءافلخلا تاحوتف ىففو هلق هتاوزغ ىف اًعبتم ناك دقو

 ادغ مكودع نوقلت مكنإ» :لاق هع هللا لوسر نأ بزاع نب ءاربلا نع «هدعب

 قلطصملا ىنب ةوزغ ىف نيملسملا راعش ناكو «نورصني آل مح :مكراعش نكيلف

 :شيجلا راعش ناكو هي لوسرلا نمز ىف ركب وبأ ازغو .تمأ :روصنم اي
 . (ةتامإلا نم رمأ) تمأ

 :برحل ا ريسبرمألا ىلو ملع -0

 ماظن شيجلا بتري امبرو مزحو ةعرس ىف ثبلا ىعدتست برحلا رومأ

 . عافدلا اهيضتقي ةحلصمل ةظحل رخآ ىف هنع لدعي مث ودعلا ةاقالل

 ريبدت شيلا دئاق ىلإ رمألا ىلو ضوفي نأ ىلع لمعلا ىرج كلذل
 ةيسفت# اثي قلو قلع ىدغلا ندهمل .لتاسو: نم ازيا داظناو يرش قوس

 «كلذ نم ءىش ىف رمألا ىلو ىلإ عجري نأ نود*لاتقلا ةعيبطو ةيبرحلا نونفلا
 وب ابنك دق روثألا دقيو لانك يك ذأ عيطعسي ئنللا هو دهاشلا نال

 بتكف «ودعلا فلخ بوردلا لوخد ىف هريشتسي .باطخلا نب رمع ىلإ ةديبع

 بتكو (بئاغلا ىري ال ام ىري دهاشلاو بئاغلا انأو دهاشلا تنأ) :رمع هيلإ

 نم نإ :بلهملا ىلإ بتكف «ةقرازألا برح ىف هلجعتسي بلهملا ىلإ جاجحلا

 .؟هرصيي نم نود هكلمي نمل ىأرلا نوكي نأ ءالبلا
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 ملع ىلع اًمئاد نوكي نأ الإ ةيحانلا هذه ىف رمألا ىلو نأش امو

 ةعاسف ةعاس ودعلا لاوحأب ةربخ ىلع نوكي امك برحلا ريسو دنجلا لاوحأب

 شيجلل رصنلا ققحت ىتلا لئاسولا ىف ذخأيف نيعلا ىأر اهاري هنأك ريصي ىتح

 هنع ىلاعت هللا يضر رمع بتك دقف ءداتعو لاجر نم هيلإ جاتحي امب هدادمإو

 رخآ باتك ىف هل لاقو «موي لك ىف ىلإ بتكا» صاقو ىبأ نب دعس ىلإ

 - سرفلا ةمصاع - نئادملا نيبو مكنيب ىذلا دلبلاو نيملسملا لزانم ىل فصتا

 .«ةيلج ىلع مكرمأ نم ىنلعجتو اهيلإ رظنأ ىنأك ةفص
 دقانلا نيعب اهيلإ رظنيو هدئاق ريس عبتتي نأ نم رمألا ىلو كلذ عنمي الو

 ىوري ؛ناهربلاو ةجحلاب اًبوحصم هأطخ بوصيو هجوعم موقي ريصبلا

 ىلإ بلح ةعلق نع فرصنا دق ماشلا حتفل هجو امئيح ةديبع ابأ نأ نوخرؤملا

 نم تركذ ام امأو» :رمع هيلإ بتكف ةيكاطنأ نم تبرق ىتلا ىحاونلا

 .«ىأرلا سئب اذهف ةيكاطنأ نم ىتلا ىحاونلا ىف بلح ةعلق نع كفارصنا

 دالبلاو ىحاونلا لهأ عمستو اهنع لحرت مث هتئيدمو هرايد تكلم الجر كرتت

 تعنص امب هركذ ولعيو كيأر فعضيف ؟ىأرلا اذه امف هيلع تردق ام كنأب

 جربت نل اكو اهكرلم عيناكتو نتوتيحلا كليلإ نجرتف عيطي مل نع عمطيو

 .270نيمكاحلا ريخ وهو هللا مكحي ىتح

 )١( ص نيسح رضخلا ذاتسألا ةليضفل مالسإلا ىف برحلا بادآ ١56.
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 ااا ار يا لا ا اا ةييسمسمم لل | آن ميس اسس سس

 م ا ب ا سس يع يحتم

 مسمسلا مممسسس شاسس__ 2سسسس

 ةحفصلا عوضوملا

 ا كا اعل نوب ل ور يحل ملا ا رت و و عب ةمدقم

 أذ د وو وملاك ام واو وسلب ورا وتحول طخ بابا ىديهف ثحبم

 اللا يوم اكسس ىمالسإلا هقفلا ىف لودلا عاونأ ىف :لوألا ثحبملا

 18 برحملا رادو مالسإلا راد فالتخاب فلتخت ىتلا ماكحألا

 ىف اهنايرسو مالسإلا ىف ةيناسنإلا تاقالعلا مئاعد ىف :ىناثلا ثحسبملا

 56 7 ول اكوا نما اود سشالا ةيلودلا تاقالعلا

 11 ا ملم كم مق ةيناسنإلا ةلحولا ىف :لوألا بلطملا

 1 ا ا اب حاملا ةيناسنإلا ةلصلا ىف :ىناقلا بلطملا

 ن0 0 , سائلا نيب ةاواسملا ىف :ثلاثلا بلطملا

 سر 0 ىناسنإلا نواعتلا ىف :عبارلا بلطملا

 ن0 000 ل مل اطر ةمحرلا ىف :سماقلا بلطملا

 1 ا وما ل ةليضفلا ىف :سداسلا بلطملا

 نم 00 لاب مم نسا حماستلا ىف :عباسلا بلطملا

 11 مولا نسال سال ةينيدلا ةيرحلا ىف :نماشلا بلطملا

 5/0 ا ا و رس داما رت تاج الا يداللا

 811 دهعلاب ءافولا ىف :رشاعلا بلطملا

 11 ةيمالسإلا ةعيرشلا ىف تابمجاولاو قوقيملا ىف ذ ةاواسملا ىف :ثلاشلا ثحبللا
 11 ىمالسإلا هقفلا ىف بجاولاو قحلا ىف :لوألا بلطملا

 7 ..مداسإلا لبن نوت هذه نم ملاعلا فقوم ىف :ىناثلا بلطملا

 ترش و ذ ةاواسملا ًادبم نم مالسإلا فقوم ىف :ثلاشثلا بلطملا

 ا اا تابجاولاو

 1 نيملسملا نيب ةيناسلنإلا تاقالعلا سسأ ىف :عسبارلا ثحبملا

 1107 م :ةوخألا ىف :لوألا بلطملا

 1 م م ا ا نواعتلا ىف :ىناشلا بلطملا



 ةحفصلا عوضوملا

 ةق  سلا وملاساط يدا يلو جاسم ارا را داحتالا ىف :ثلاقلا بلطملا

 3 همارتحاو ريغلا ريدقت ىلإ ةوعدلا ىف :عبارلا بلطملا
 هل يخل لاومألا عايضو لالغتسالا نع ىهنلا ىف ؛سماخلا بلطملا
 ان تو لا هو اوم ىعامتجالا لفاكتلا ىف :سداسلا بلطملا

 1 ل عا هلامو هضرعو ملسملا سفن مارتحا ىف :سماخلا ثحبملا

 100 و ام سفنلا لتق ةبوقع -

 اال ا وما ا را راو لاو دف كوخ لاملا ظفح -

 13م ل فيولا قو دلل خو فتن حوا نسخ هيدا م قمم ةقرسلا دح -

 اال ل واو عا ا وحلا وو م نام ول جوال قيرطلا عطق دح -

 1 وتل و طا م ورا وبس مخ ل لإ هع اوم امام ضرعلا ظفح -

 11 ل اورام ااا قوم مق رول هلو فاما ظل انزلا ديح -

 الا" يما ااا اق وخلا لوا دلال مهمتنا فذقلادح -

 1 ياما ا مش ل نا وا ها وم انماط نأ وا ناعثللا -

 1 مس م كم ةمذلا لهأب نيملسملا ةقالع ىف :سداسلا ثحبلا

 لي فتلالو فورعملاب مهتيحاصمو ةمذلا لهأب ربلا ىف :لوألا بلطملا
 ١١١ مهنم جاتحملا ةناعإو ةمذلا لهأ ىلع فطعلا

 ا ا ةماعلا فئاظولا نييمذلا ىلوت

 ١16 مهضارعأو مقلاواب مهسفنأو مهتتئايد مارتحا ىف :ىناشثلا بلطملا

 ١16 - ا ةمذلا لهأل ةينيدلا ةيرحلا

 لنا نيملسملا دئاقعل مهضرعت مدع

 ا مهضارعأو مهلاومأو مهسفنأ مارتحا

 اذ ننعم مهحئابذ نم لكألاو باتكلا لهأ ةرهاصم
 1 ا ةمذلا لهال دهعلاب ءافولا ىف :ثلاقلا بلطملا
 1 نينمأتسملاب نيملسملا ةقالع ىف :عبارلا بلطملا

 1 هضرعو هلامو هسفنو هئيد ةمرح

 1 م ع م برحلاو ملسلا ىتلاحل مالسإلا ميظنت ىف :عباسلا ثحببلا

 نضر 00 برحلل ىلمعلا ثلاشلا ميظنتلا -
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 00 برحلاو ملسلا ىتلاح ىف مالسإلا بدأ -
 ا ملسلا ىف مالسإلا بدأ (0)

 ١- فطاعتلا ىلإ ةوعدلا 500
 سانلا نيب ةيلصألا ةقالعلا وه ملسلا -؟

 *- تايرحلا ةلافك 000

 تريلا ىف مماتمإلا تذا ((
 1 داهجلل ءادنلا ةيبلت - ١

 0 لاتقلا ىف لاسبتسالا -؟

 راصتنالا ىف اهرثأو ةماقتسالا -'“

 5306 بابسألا ىف ذحألا -4

 م م برتلا ىف ىروشلا ٠-

 2 برحلا ىف متكتلا ٠-
 1 سارتحالا -5؟

 .. بورحلا ىف تايارلا عفر ١-
 6 فرات رامقس لا ت4
 برحلا ريسب رمألا ىلو ملع -06
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 فلا زرارفا #يس

 لصأو دمحم ديرفرصت موولكحلا ذاتمألا ةليْضَف
 ةيبرعا | رصم ةيروهمج وقم

 ةيبرغلا ةظفاحم - دونمس زكرم - ةوالحر دب تيمي هتليضف دلو ١-
 .9/5//1911 ىف

 ' نوناقلاو ةعيرشلا ةيلك نم ةيلاحلا ةزاجألا ىلع هتليضف لصح -؟
 1970 ةتسرهزألا ةعماج

 19517 ةتس نراقملا هقملا ىف ريتسجام لا ىلع هتليضف لصح مث -؟
 .1917 ةنس نراقملا هقفلا ىف هاروتكدلا ىلع هتليضف لصح مث -+

 :ىفسيظولا جردتلا
 ١- ةئس ةرهاقلاب ةماعلا ةباينلاب هتليضف نبع ١9771 ةئنس ىتح 219117

 هقنلا مسق نوناقلاو ةعيرشلا ةيلكب سيردتلا ةئيهب اوضع مث
 اذاتسأ مث 2191/8 ةئس هقعلا مسقب !دعاسم اًذاتسأ مث 1577 ةئس
 اديمع مث 15147 ةئس هسطفن مسقلل اسيئر مث 158 ةنس مسقلاب

 ةئس طويسأب نوناقلاو ةعيرشلا ةيلكل  1941١مث 019487 ةنس ىتح

 !ديمع مث ؛ةرهاقلاب نوناقلاو ةعيرشلا ةيلكب هقفلا مسقل اسيئر
 هس ةيلهقدلاب نوئاقلاو ةعيرشلا ةيلكل ١1950

 ةيلكب هقفلا مسقل اسيئر رهزألا ةعماجب هلمع لالخ هتليضفريعأ ١-
 194+ ةثس ىتح 15171 ةنس نم ءاعنص ةعماج ةعيرشلا

 ةعماجلاب نراقكلا هّمّملا مسق - ايلعلا تاساردلاب اذاتسأريعأ مث -؟
 1544 ةئس ىتح 19/4 ةئس نم ةروثملا ةنيدم اب ةيمالسالا

 ةعماجب ءاضّملل ىلاعلا دهعملاب - ايلعلا تاساردلاي اذاتسأر يعأ مث - +
 ىتح ١901 ةئس نم ضايرلاب ةيمالسإلا دوعس ني دمحم مامإلا

 21984 ةتس

 1991/1١/٠١. ىف ةيبرعلا رصم ةيروهمجل ايتّمم هنليضف نيع -0
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 مالسلاو ىسايسلاو ىعامتجالا ىصخشلا نامألاو ىسفتنلا مالسلا
 . ةدوملاو ة ةبخملا نم يساسأ ىلع مهنيب ةيلودلاو ةيلحملا تاقالعلا طيرو'


